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. APRESENTAÇÃO 
Com a intenção de qualificar o debate dos problemas e dos rumos possíveis 
da administração pública e da construção democrática no Brasil, as Sessões 

Temáticas do II Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de 
Públicas - ENEPCP integraram esforços, para apresentar pesquisas e 

propósitos do Campo de Públicas – que compreende a formação em gestão 
de políticas públicas, gestão pública, gestão social, administração pública e 

políticas públicas.  

Partilhando o ambiente com as Sessões Temáticas, estiveram Rodas de 
Conversa, Fóruns, Oficinas e Mesas Redondas, que instigavam o fortalecimento 
dos elos entre acadêmicos, profissionais e militantes, pela ação pública justa e 

democrática. Os 75 trabalhos que seguem representam resultados de doze 
Sessões Temáticas do ENEPCP, referente à sua segunda edição, realizada pela 

Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas (ANEPCP) 
em parceria estreita com o Departamento de Gestão de Políticas Públicas da 

FACE/UnB  em Brasília, entre 04 e 08 de dezembro de 2017.  

Neste contexto de incerteza, trazemos artigos que se pautam pelo interesse 
público, para reafirmar as dimensões das políticas públicas e sociais da 

democracia e dos direitos. A ocasião do Encontro oportunizou a produção de 
textos e diálogos referentes à formação no campo de públicas, à orientação 

dos processos de desenvolvimento econômico, à consideração das finanças e 
do orçamento públicos, à governança pública em suas faces digital e 

participativa, à história e às abordagens analíticas do campo de públicas, aos 
processos democráticos e à gestão social. 

No ensejo desta divulgação de significativos trabalhos resultantes do II 
ENEPCP, agradecemos sinceramente os envolvidos no Encontro: acadêmicos 
e gestores que coordenaram e participaram das programações, parceiros que 
proporcionaram os ambientes dialógicos e, muito especialmente, voluntários 

no processo de viabilização do evento nacional. A potência das atividades e 
temas expostos só foi possível devido ao senso de coletividade partilhado 

entre os participantes, que contaram com a dádiva do apoio dos acadêmicos 
de graduação e pós-graduação comprometidos com a organização e 

monitoria do evento. 

Dada a relevância dos fenômenos que captam nossa atenção no Campo de 
Públicas, procuramos trazer nestes Anais textos com o rigor indispensável ao 

conhecimento científico. E somamos às páginas a seguir um senso de 
esperança, para que os olhares críticos partilhados não sejam tidos como 
obstáculos: que as críticas sejam motrizes e que a democracia passe a ser 

compreendida e exigida pela efetividade de políticas públicas, para a garantia 
da dignidade e dos direitos de todos. 
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RESUMO 
Este artigo apresenta a experiência dos projetos de imersão municipal desenvolvidos na Escola de Governo da 
Fundação João Pinheiro, analisa o papel que a imersão enquanto uma atividade de extensão universitária na 
formação dos estudantes do curso de Administração Pública e futuros gestores públicos. Trata-se de um estudo 
de natureza descritiva que situa e registra o Programa de Imersão Municipal e ainda visa identificar os resultados 
alcançados, tanto da perspectiva das atividades desenvolvidas quanto para a formação teórica e cidadã dos 
estudantes de administração pública. As atividades de imersão desenvolvidas pela Gerência de Extensão e 
Relações Institucionais da Escola de Governo são: o Programa de Internato em Administração e Gestão 
Municipal – Prinagem e o Projeto 10Envolver Capacidades. Desde 2016 já foram enviados cem estudantes do 
curso a vinte e cinco municípios de Minas Gerais, desenvolvendo nas localidades atividades para fortalecimento 
da gestão pública municipal. 
Palavras-chave: extensão universitária; imersão municipal; prinagem; 10envolver capacidades. 
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IMERSÃO MUNICIPAL COMO UMA ATIVIDADE DE EXTENSÃO NA 
FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS:  
A EXPERIÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO DA FUNDAÇÃO JOÃO 
PINHEIRO1 

SILVEIRA, Mauro César da 

OLIVEIRA, Beatrice Correa de 

SARAIVA, Ágnez de Lélis 

SOUZA, Roberto Eduardo Santos 

INTRODUÇÃO 

A partir da promulgação da Constituição da República de 1988 e, principalmente, na segunda metade 

da década de 1990, com a Reforma do Estado, observa-se a institucionalização dos princípios de 

igualdade e transparência na escolha dos servidores públicos bem como a preocupação com a 

qualidade do serviço público pela via da profissionalização de seu corpo técnico (BRESSER- 

PEREIRA, 1996). Anos antes, em 1986, fora criada a Escola Nacional de Administração Pública 

(ENAP) destinada à formação e ao aperfeiçoamento de servidores públicos federal. Posteriormente, 

em 1989, instituiu-se a carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental, com o 

objetivo de formar um quadro de funcionários recrutados por concurso público, de formação 

generalista e qualificados para ocuparem cargos de diretoria e para o assessoramento superior com 

vistas à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas como atividade inerente ao 

governo (BRASIL, 1989). 

Em Minas Gerais também houve um movimento de estruturação de uma burocracia administrativo-

organizacional estável e meritocrática. Em 1992 foi instituída a Escola de Governo (EG) vinculada à 

Fundação João Pinheiro e que tem como um de seus objetivos “promover a modernização e a 

profissionalização da administração pública, formando e aperfeiçoando os quadros técnicos, 

difundindo novas práticas de gestão e desenvolvendo estudos e pesquisas na área de administração 

pública” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2012). 

A Escola de Governo oferece cursos de capacitação, especialização lato sensu, graduação e mestrado 

em administração pública. Desde o primeiro semestre de 1993 a graduação em Administração Pública 

(CSAP) é oferecida, em julho de 2017 a trigésima segunda turma concluiu o CSAP e colou grau. A 

graduação apresenta um caráter específico, uma vez que articula a formação de alunos em nível de 

graduação e seu ingresso em uma carreira de Estado, a de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental - EPPGG, regulamentada pela Lei Estadual nº 18.974/2010, alterada pela Lei nº 

20.336/2012 (MINAS GERAIS, 2012). 
                                                   
1 A elaboração e participação do artigo no II Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
são patrocinadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) na 
modalidade “Participação Coletiva em Evento Técnico e Científico” 
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Por seu compromisso com o serviço público e pautado na Diretriz Curricular Nacional do curso de 

graduação em Administração Pública, publicada em 2014, o projeto pedagógico do Curso de 

Administração Pública da Escola de Governo foi reformulado. Esta reformulação procurou garantir 

conteúdos e uma estrutura curricular para proporcionar uma formação “que ultrapasse a ética 

profissional, remetendo-se à responsabilidade pela res publica e à defesa do efetivo caráter público e 

democrático do Estado”, buscando a redução das desigualdades e o reconhecimento dos desafios 

derivados da diversidade regional e cultural (BRASIL, 2014, n.p.). 

Nessa proposta, a diretriz constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão busca 

não apenas ser cumprida, mas é adotada como uma das estratégias de significação do ensino com a 

prática para configuração de uma formação sob o enfoque cidadão, à luz do interesse público e demais 

princípios da Administração Pública. Ao imergir no campo, os discentes usam seu conhecimento 

para desenvolver atividades locais, ao mesmo tempo em que aprendem a partir da troca de saberes 

sistematizados, vivenciais e populares, contribuindo para o desenvolvimento da consciência crítica, tal 

como entendida por Freire (2009). 

Considerando que as atividades de extensão são relevantes no processo de formação, esta pesquisa 

lança luz especificamente às de imersão municipal, as quais na Escola de Governo estão no escopo da 

extensão universitária na Escola de Governo. Através de um estudo de caso, apresenta-se o Programa 

de Imersão Municipal da Escola de Governo da FJP e busca-se analisar o papel da imersão para a 

formação dos estudantes do curso de Administração Pública e futuros gestores públicos, bem como os 

possíveis resultados proporcionados às gestões municipais. 

Para tanto, este trabalho está divido em oito seções. Esta primeira traz a contextualização da pesquisa, 

enquanto a segunda aborda seus aspectos metodológicos. A terceira seção apresenta a extensão 

universitária na Escola de Governo complementada pela quarta seção, que expõe o processo de 

construção da imersão municipal na EG e sua concepção. O Programa de Internato em Administração 

e Gestão Municipal – Prinagem é retratado na quinta seção e em seguida na sexta seção descreve-se o 

10Envolver Capacidades. Os resultados observados na pesquisa de campo são apresentados na sétima 

seção e, por fim, as considerações finais são manifestadas na oitava seção. 

1. Metodologia 

Esta pesquisa pode ser identificada quanto ao tipo como descritiva e exploratória. Conforme apontado 

por Marconi e Lakatos (1996), os estudos descritivos objetivam compreender a natureza do fenômeno 

estudado, suas características, constituição e ainda seus processos. Ao relatar e caracterizar o 

Programa de Imersão Municipal, situando-o na estrutura da Escola de Governo e apresentando seus 

processos, atores e premissas cumpre seu papel descritivo. Além disso, ao se propor analisar os 

resultados e alcances das atividades de imersão, são marcados os traços exploratórios. 
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Como meio de efetivação da pesquisa utilizou-se o estudo de caso, cujo fundamento, de acordo 

Schramm (1971 apud YIN, 2001) seria procurar esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões. 

Nessa proposta faz-se necessário observar o motivo pelo qual essas decisões foram tomadas, como 

foram implementadas e quais resultados alcançados. De acordo com Gil (2009), em estudo de caso é 

preciso delimitar o número de casos e apontar quando e onde ele será observado. O caso observado 

são os Programas de Imersão Municipal da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, a saber, o 

Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal – Prinagem e o 10Envolver 

Capacidades, nos períodos de 2015 a 2017. 

Em relação aos procedimentos técnicos empregados, esta pesquisa envolveu principalmente a análise 

documental e o levantamento de campo. A característica substancial da revisão documental é o fato de 

que as informações da pesquisa são provenientes principalmente e fontes primárias, como 

documentos, sejam eles escritos ou não. Os materiais consultados podem vir de arquivos públicos, 

arquivos particulares ou dados estatísticos (MARCONI; LAKATOS, 1996). Foram examinados os 

arquivos com o registro da concepção e funcionamento dos Programas, planilhas de controle dos 

alunos participantes dos projetos de imersão, Relatórios das Atividades de Imersão produzidos pelos 

estudantes bem como os formulários de demandas iniciais apresentadas pela administração local. 

A pesquisa de campo de caráter quantitativo foi realizada a partir do envio de questionários aos alunos 

do CSAP e aos tutores dos alunos nos municípios. A proposta foi compreender a percepções sobre as 

atividades desempenhadas localmente e os aprendizados obtidos e ainda a identificar as contribuições 

do projeto para os municípios. Analisaram-se as respostas dos questionários aplicados: aos discentes 

que participaram das 3 edições do Prinagem e em 6 edições do 10Envolver e ainda aos tutores dos 

estudantes nos respectivos municípios. 

As análises realizadas foram no sentido de observar se os projetos de imersão realizados se 

aproximaram dos resultados propostos pelo Programa de Imersão Municipal, observando se as 

atividades realizadas se relacionam com as disciplinas aprendidas durante a graduação; se a vivência 

da imersão contribuiu para a consciência crítica e o desenvolvimento de habilidades, e ainda se a 

administração local percebeu positivamente as ações realizadas pelos estudantes. 

2. A extensão universitária na Escola de Governo 

Compreende-se a extensão como um processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a 

Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a integração entre a universidade e a sociedade e produção 

compartilhada de conhecimentos (ENCONTRO DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 1987). Nesse entendimento a extensão não se 

configura apenas como meio de transmissão do conhecimento da universidade para a sociedade, mas 

passa a ser instrumento de democratização do conhecimento produzido e, como uma via de mão dupla, 
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construção de novos conhecimentos a partir dos subsídios, informações e novas motivações recebidos 

a partir da interação (TOALDO, 1977). 

A construção do significado e o peso da extensão na Escola de Governo passaram por conquistas 

graduais, como a criação da Gerência de Extensão e Relações Institucionais (GERI), o aumento do 

número de funcionários da Gerência, o crescimento expressivo e diversificação das atividades de 

extensão, a obtenção de um orçamento próprio e aumento do reconhecimento pelos alunos da 

importância da sua participação (SOUZA 2017). A Gerência de Extensão e Relações Institucionais foi 

instituída pelo Decreto Estadual nº 45.670, de 03 de agosto de 2011. Ela é a unidade da Escola de 

Governo responsável por proporcionar, concomitantemente ao processo de formação oferecido pelo 

Curso de Administração Pública (CSAP), práticas e projetos de extensão universitária que conduzam 

ao contato com a sociedade e se constitui como um espaço de debate e reflexão crítica aos estudantes. 

Para tanto, a GERI coordena um conjunto de projetos e promove atividades diversas que dão vida a 

extensão universitária. 

Atualmente, a partir da revisão da revisão de seu Projeto Pedagógico em 2013, o CSAP possui duração 

total de 3.265 (três mil, duzentas e sessenta e cinco) horas. Destas, 2.505 (duas mil, quinhentas e 

cinco) horas são dedicadas as disciplinas obrigatórias, 500 (quinhentas) horas ao estágio curricular 

supervisionado, 120 (cento e vinte) horas para as disciplinas optativas, 80 (oitenta) horas direcionadas 

as atividades complementares de graduação e 60 (sessenta) horas para as atividades de imersão e 

conexão. Toda esta carga horária e atividades devem ser ministradas em 08 (oito) semestres 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2017). 

Essa configuração está pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

Administração Pública e ainda na concepção de desenvolvimento das três dimensões da competência, 

quais sejam: o saber, identificado como os conhecimentos técnicos; o saber fazer, que evidencia as 

experiências e a prática; o querer fazer, que envolve comportamentos e atitudes (RABAGLIO, 2001). 

A atividade de extensão, articulada ao ensino e à pesquisa, é um trabalho interdisciplinar que favorece 

a visão integrada do contexto social, possibilita o desenvolvimento de aspectos do saber, quanto do 

saber fazer e do querer fazer. Em especial para um curso de Administração Pública em que a 

expectativa é formar servidores para auxiliar na atuação da administração pública do governo do 

estado de Minas Gerais, fazendo-a mais coerente às expectativas da população. 

Por tudo isso, a Extensão Universitária apresenta potencialidades não apenas de 
sensibilizar estudantes, professores e pessoal técnico-administrativo para os 
problemas sociais. Enquanto atividade também produtora de conhecimento, ela 
também melhora a capacidade técnica e teórica desses atores, tornando-os, assim, 
mais capazes de oferecer subsídios aos governos na elaboração das políticas 
públicas; mais bem equipados para desenhar, caso venham a ocupar algum cargo 
público, essas políticas, assim como para implementá-las e avaliá-las. (TEIXEIRA; 
MULLER, s.d, p. 04.). 

Como uma oportunidade de ação e reflexão, vivência e conhecimento, prática cidadã e reflexão 
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acadêmica, atualmente a extensão na Escola de Governo tem se desenvolvido em três eixos: os 

projetos sociais, o programa de imersão e os projetos de aperfeiçoamento acadêmico/profissional. A 

seguir serão apresentadas as atividades de imersão, sua concepção e funcionamento, que se apresentam 

no bojo da política de extensão universitária, mas marcam seu diferencial por concretizarem-se quando 

o estudante universitário se distancia de sua região de estudo desloca-se para outra localidade e lá 

desenvolve ações baseadas em um projeto pedagógico relacionado ao seu processo de formação 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2017). 

3. Origens: da ideia da imersão ao Programa de Imersão Municipal 

Ao observar a trajetória da interiorização das atividades de extensão universitária, Silveira e Pinheiro 

(2017) apontam que até meados dos anos 1960 essas iniciativas eram esparsas. Em 1963, o Senado 

apresentou um projeto de lei que tornaria obrigatória a realização de estágios rurais no último ano dos 

cursos de medicina, contudo, ele não foi aprovado. Em meio à ditadura militar criou-se o Projeto 

Rondon, como uma iniciativa de desenvolvimento e integração nacionais. Os autores destacam ainda 

outras iniciativas desse contexto, tais como a da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que, 

em 1966, instituiu o Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária2 (Crutac); o internato rural da 

Universidade Federal de Minas Gerais3 - UFMG (SILVEIRA, PINHEIRO, 2017). 

Em relação ao internato rural concebido pela UFMG, se desenvolveu em um contexto de aproximação 

do pensamento acadêmico com os movimentos sociais e com a realidade social das comunidades, a 

partir da realização de estágio voluntário de um grupo de alunos no Vale do Jequitinhonha4 

(POLIGNANO et al 2004). Essa proposta foi incorporada ao novo currículo que estava em discussão 

e, conforme Barbosa (1995 apud SILVEIRA, PINHEIRO, 2017), apresentava um aspecto político de 

aproximação crítica à realidade do país e ressignificação da prática da medicina ao 

buscar uma ruptura entre o aluno e sua concepção elitizada da medicina e 
proporcionar lhe um outro espaço que possibilitasse vivenciar um conjunto de 
relações que envolvesse a população como aprendizado, e ainda permitisse, no 
mínimo, uma reflexão sobre esse processo (BARBOSA, 1995, p. 23 apud 
SILVEIRA, PINHEIRO, 2017. p. 376). 

No caso da Escola de Governo, a primeira atividade de imersão ocorreu com o envio de um grupo de 

alunos para participar de uma Operação do Projeto Rondon em 20065. Em 2007 foi implantado na 

                                                   
2Este centro fora criado com a finalidade de proporcionar ao estudante universitário uma atuação nas 
comunidades rurais, inicialmente na área da saúde e sendo posteriormente expandida. 
3Este buscou expandir a prática médica e os horizontes das relações entre medicina e sociedade 
4Região territorial situada no nordeste do Estado de Minas Gerais, é a que apresenta os menores indicadores 
socioeconômicos do referido estado. Além de estar situado em uma região de clima semiárido 
(IMRS/FJP-2016; IBGE 2010). 
5Coordenado pelo Ministério da Defesa, o Projeto Rondon é realizado em parceria com governos estaduais, 
municipais e universidades públicas e privadas cujos objetivos são contribuir para o a formação cidadã do 
estudante universitário e ao mesmo tempo com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida em 
comunidades locais carentes (BRASIL 2017 – www.defesa.gov.br – acesso primeiro semestre 2017). 
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Escola o Laboratório de Políticas Públicas, que integrou as atividades complementares de graduação 

do Curso Superior de Administração Pública. Este projeto consistia em ações e iniciativas diversas, 

voltadas para uma maior integração dos alunos com a máquina governamental e com a gestão pública. 

Outro projeto de extensão foi o Conexão Brasil estruturado a partir de visitas  aos Ministérios e órgãos 

públicos federais em Brasília durante duas semanas no mês de julho. Estas visavam o conhecimento 

sobre o funcionamento do executivo federal e a elaboração de relatórios de visita que eram então 

apresentados e discutidos com demais alunos e professores (SOUZA, 2017). 

Nos anos de 2009 e 2010 a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro participou do Projeto 

Conexão Local, experiência idealizada pela Escola de Administração de Empresas da Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo (EAESP-FGV). O seu objetivo era aproximar alunos da graduação às 

diversas realidades brasileiras por meio de viagens de imersão que ocorreriam no mês de julho de cada 

ano. Deste modo, procurava favorecer o conhecimento prático de técnicas de gestão em regiões e 

contextos os mais variados e complexos e visava formação de futuros administradores com 

consciência cidadã, proativa e socialmente empreendedora (GERI/EG/FJP, 2010). 

Em 2013 foi desenvolvido um projeto de municipalização das práticas de gestão pública que contou 

com alunos do Curso de Administração Pública para a realização de diagnóstico da qualidade 

gerencial em municípios mineiros. Foi realizado em duas etapas: a primeira delas consistiu em uma 

capacitação por meio da qual foram apresentados conteúdos referentes às ações municipais 

empreendedoras realizadas por servidores públicos, Plano Plurianual de Ação Governamental, 

conceitos e fundamentos do gerenciamento de projetos, conceituação e discussão de Administração 

Pública empreendedora e qualidade gerencial no setor público. A segunda consistiu na imersão do 

aluno em um município mineiro, momento no qual ele foi responsável pela elaboração do diagnóstico 

da qualidade gerencial municipal e pela elaboração do plano de ação de melhoria da qualidade desta 

gerência. A atividade de municipalização de práticas de gestão foi desenvolvida por alunos do curso e 

acompanhada por professores tutores nos municípios visitados (SOUZA, 2017). 

Com base nas experiências do Projeto Rondon, das iniciativas de Conexão e de municipalização da 

gestão pública, a partir de 2014 começou a estruturar o Programa de Imersão Municipal. O objetivo 

era de, mais que possibilitar aos discentes a prática profissional, oportunizar a experiência junto às 

gestões locais com vistas a uma formação social desses estudantes e futuros servidores públicos. 

O primeiro projeto estruturado nessa lógica foi o 10Envolver Capacidades, em parceria com o 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização 

Sociais (CIMOS). O projeto consiste em enviar um grupo de oito estudantes para atuar junto à gestão 

local por 15 dias, com suporte do Ministério Público e de um professor da Fundação João Pinheiro. O 

seu principal objetivo é melhorar as capacidades administrativas e o fortalecer e aprimorar a 

participação social em municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M 
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(GERI/EG/FJP 2015). 

Na tentativa de construir um programa de imersão municipal nos moldes do internato rural praticado 

especialmente por cursos da área da saúde, estruturou-se em 2016 o Programa de Internato em 

Administração e Gestão Municipal – Prinagem. Esse esforço foi pautado na concepção de que ao 

formar profissionais para trabalhar na gestão de políticas públicas estaduais em um contexto de 853 

municípios, como é o caso do estado de Minas Gerais, a Escola de Governo tem o compromisso de 

proporcionar o conhecimento e a vivência da realidade municipal, que ultrapassa a dinâmica da capital 

do estado. 

Essa premissa também se sustenta ao considerar o perfil dos estudantes do curso de Graduação da 

Escola de Governo. Segundo o documento Comissão de Análise do Concurso Público/ Vestibular da 

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, 82% destes 

haviam concluído o Ensino Médio em Belo Horizonte6. O que poderia representar uma visão limitada 

do que é o estado, principalmente, as suas regiões com maiores carências e vulnerabilidades. 

Tal como apontado por Barbosa (1995 apud SILVEIRA, PINHEIRO, 2017) sobre o aspecto político 

da proposta do internato rural da UFMG, o Programa de Imersão Municipal na Fundação João 

Pinheiro é colocado como essa atividade de extensão específica e obrigatória, que ao proporcionar aos 

discentes a vivência nas localidades, espera tem como objetivos gerais: (a) fomentar a formação  

cidadã de profissionais que, para além dos conteúdos teóricos, compreendam as realidades sociais e 

das gestões municipais e sejam estimulados a pensar em soluções para os problemas complexos 

enfrentados frente aos recursos disponíveis; (b) garantir um compromisso de atuação pela de redução 

das desigualdades sociais e promoção de maior equilíbrio regional (GERI/EG/FJP, 2016). 

O engajamento com o fortalecimento das administrações municipais provém da compreensão de que o 

campo da gestão municipal foi contemplado a partir da Constituição Federal de 1988 com maior 

autonomia e, consequentemente, com uma ampliação de suas responsabilidades valorizando sua 

proximidade com o cidadão e sua respectiva realidade. Conhecer tal realidade e a capacidade 

municipal de intervir e resolver os problemas da população ampliará efetivamente a compreensão da 

importância da Administração Pública e de suas carências, bem como do esforço, dedicação e 

criatividade encontradas nas administrações municipais. 

Entretanto, a descentralização das competências não foi suficiente para promover, de fato, a autonomia 

municipal. Muitos serviços de responsabilidade do estado e da União foram transferidos para os 

municípios, nem sempre acompanhados das respectivas transferências dos recursos. Apesar de não 

receberem as transferências dos recursos necessários para execução dos serviços requeridos pela 

população, os gestores locais, de acordo com Rezende (2011), veem-se na obrigação de realizar as 

                                                   
6 Parecer final produzido pela Comissão de Análise do Concurso Público/Vestibular produzido entre 2014 e 
2015, composta por representantes do Diretório Acadêmico, da Consultoria Júnior do curso de 
Administração Pública, representantes discentes e docentes, e ainda representantes de egressos do curso 
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atividades demandadas pela população. 

Além dos problemas apontados anteriormente destacam-se aqueles relacionados ao despreparo da 

mão-de-obra local. De acordo com Marconi (2010), os municípios possuem servidores públicos com 

menos anos de escolaridade, se comparados aos servidores dos estados e do governo federal. A 

carência de pessoal qualificado, como destaca Rezende (2011, p. 181), “[...] obriga as administrações 

municipais a contratarem serviços de profissionais especializados por meio de empresas terceirizadas, 

justificados pela inviabilidade de se manter pessoal próprio e, também, pelo caráter sazonal de certas 

atividades”. 

Esse cenário pode gerar problemas como a ineficiência e a ineficácia das políticas públicas, o 

desperdício, a falta de transparência e outros resultados negativos que tornam a gestão pública 

municipal mais um problema do que uma esperança para os cidadãos, de terem suas demandas 

atendidas. Diante disso, justifica-se a existência de projetos que colocassem os alunos do CSAP em 

contato com a realidade das administrações públicas dos municípios de Minas Gerais. Uma vez que os 

alunos poderiam ajudá-los na identificação desses problemas e na busca por soluções, conformando-se 

com a ideia de que mudanças organizacionais podem ser induzidas por agentes externos que colocam 

em questão a rotina e a cultura já cristalizadas nessas organizações. 

Por outro lado, confrontar a realidade local com conhecimentos acadêmicos adquiridos  durante a sua 

graduação, pode promover a ampliação da capacidade de percepção dessa realidade, com seus limites 

e potencialidades. A proposta é que os projetos fossem capazes de propiciar uma experiência aos 

participantes, que os permitam posteriormente atuar de forma diferenciada nas diversas situações de 

sua trajetória profissional e pessoal e com elevado compromisso social. Neste sentido, este projeto 

deverá produzir um conhecimento para além do puramente acadêmico, uma vez que o conhecimento 

gerado será fruto de uma troca de saberes, do confronto entre o mundo das ideias e a realidade 

(GERI/EG/FJP, 2015). 

O Programa de Imersão coordenado pela Gerência de Extensão e Relações Institucionais da Escola de 

Governo é oferecido nas modalidades: Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal – 

Prinagem, Projeto 10Envolver Capacidades e ainda o Projeto Rondon, este último de responsabilidade 

do Ministério da Defesa. 

Os Programas de Imersão são desenvolvidos em conformidade com a metodologia de pesquisa-ação, 

na qual o estudante atua e, ao mesmo tempo, aprende em conjunto com a comunidade local por meio 

da troca de saberes, de experiências e da vivência, solidificando, assim, seus conhecimentos 

acadêmicos. E, ao desenvolver uma prática contextualizada, é capaz de questiona-los, valida-los e/ou 

retifica-los (TRIPP, 2005). 

Os discentes são preparados por um professor orientador durante o semestre letivo para elaboração do 

pré-diagnóstico do município e elaboração do planejamento inicial, que norteará as ações na 
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localidade. Enquanto prática compartilhada e desenvolvida pela pesquisa-ação, a definição de quais 

serão as ações a serem desenvolvidas somente ocorrerão após os estudantes, in loco, conversarem com 

os servidores e demais envolvidos em busca de compreender as demandas e os recursos disponíveis. 

Embora o planejamento seja importante, mantem-se um alto grau de  flexibilidade para ouvir os 

gestores e moradores locais e garantir que a imersão se concretize a partir dessa troca de experiências, 

vivências e diferentes saberes. 

A seguir, serão apresentados o Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal – 

Prinagem e o 10Envolver Capacidades, a forma de funcionamento de cada um deles, com vistas a 

analisar sua implementação e os resultados alcançados. 

4. Prinagem 

O Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal (Prinagem) trata-se de uma atividade 

de imersão que propicia aos discentes do CSAP a experiência de atuação junto às administrações 

públicas municipais do estado de Minas Gerais, assessorando tecnicamente os municípios em áreas 

tais como: gestão e avaliação de projetos e políticas públicas; mapeamento e redesenho de processos; e 

fortalecimento de ações voltadas para a participação social. Sua proposta é que seja realizado por dois 

a três estudantes por município durante o período de férias preferencialmente fora da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte por um período de quatro semanas, de modo a ser possível aos 

estudantes interagirem com os agentes da administração e a comunidade local e ainda notarem os 

desafios do dia-a-dia da gestão municipal. 

O Prinagem é desenvolvido em parceria com as prefeituras municipais, que, ao manifestarem interesse 

em receber os estudantes, assinam com a Fundação João Pinheiro um Termo de Cooperação Técnica. 

Trata-se de um instrumento de acordo sem repasse de recursos publicado no Diário Oficial de Minas 

Gerais em que as prefeituras se responsabilizam pelo transporte, hospedagem e alimentação dos 

estudantes, e ainda indicam uma pessoa de referência na administração municipal, que será o tutor da 

equipe de alunos durante a imersão. Cumpre à Fundação João Pinheiro selecionar e preparar os 

estudantes que permanecerão no município, garantir um professor orientador e providenciar o seguro 

de acidentes pessoais para os alunos. 

Para sua execução, semestralmente ocorrem as seguintes etapas: a) divulgação do Programa e 

recebimento das manifestações das prefeituras; b) publicação do Termo de Cooperação Técnica; c) 

seleção dos alunos e professores; d) preparação; e) imersão; g) conclusão: produção do Relatório, 

resposta dos questionários e apresentação das atividades em Seminário. 

A etapa de divulgação consiste em apresentar às prefeituras o Programa em canais de comunicação do 

governo de Minas Gerais, estabelecendo um prazo máximo para que elas manifestem interesse. A 

divulgação é realizada através do site da Escola de Governo e dos canais de comunicação do governo 
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de Minas Gerais, devido à parceria com a Secretaria de Estado de Governo, que incluiu o Prinagem no 

Catálogo de Serviços do Governo de Minas Gerais aos Municípios7 e vem divulgando o Programa em 

informativos digitais e no portal Agência Minas. Ao fazer contato com a Geri, a prefeitura recebe por 

e-mail um documento explicativo sobre o Programa, além da minuta de acordo de cooperação. 

O município passa a ser considerado apto para participação no Prinagem a partir do envio do termo de 

cooperação assinado à FJP. São priorizados municípios de pequeno porte que apresentam baixos 

indicadores socioeconômicos e maior escassez de recursos financeiros e técnicos. São atendidos por 

edição cerca de 10 municípios, dada à quantidade de estudantes no Curso e o fato de que ocorrem duas 

edições do Prinagem por ano, além da existência de outros projetos de imersão, como o 10Envolver 

Capacidades e o Projeto Rondon. 

Formalizada a parceria com o município com a publicação do Termo de Cooperação Técnica, a 

terceira etapa consiste em selecionar os estudantes para participarem do Programa, ao mesmo tempo 

em que se inicia o diálogo para compreender quais são as demandas apresentadas por parte das 

administrações municipais para as intervenções dos estudantes. Trata-se de um estágio relevante para a 

preparação dos estudantes e ainda identificação do orientador, definido entre os professores e 

pesquisadores da Fundação João Pinheiro. 

Determinados os alunos e professores que irão participar, na quarta etapa os alunos são instruídos 

sobre os objetivos do Programa e seus resultados esperados, apresentados aos seus professores 

orientadores e às demandas definidas pela administração municipal. Os discentes selecionados são 

preparados, a partir da construção de um pré-diagnóstico do município, para as atividades a serem 

desenvolvidas no período de imersão. O objetivo é acelerar o processo de aprendizado dos alunos e 

ampliar as suas possibilidades de interlocução com os diversos segmentos do município, de forma a 

facilitar o processo de imersão. Assim, nessa etapa, buscar-se-á dados e informações que possam 

auxiliar o conhecimento do município e de sua organização social e econômica e, na medida do 

possível, identificar elementos de relevância para a atuação da Administração Pública Municipal. 

Nesse momento há um contato mais intenso com a administração municipal com vistas explanar sobre 

os objetivos e limites do Programa, alinhando expectativas. Além disso, a gestão local indicará um 

tutor, uma pessoa de referência para acompanhar e facilitar o trabalho dos estudantes durante a 

imersão. Por sua vez, os alunos assinam um Termo de Compromisso em que declaram estar cientes de 

suas responsabilidades no processo. 

                                                   
7 O Catálogo de Serviços do Governo de Minas Gerais aos Municípios reúne os serviços ofertados pelo Estado 
às prefeituras, buscando a divulgação dos serviços disponibilizados pelo governo estadual aos municípios. O 
documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho de Apoio aos Municípios (GTAM), que é composto por 
representantes de todas as Secretarias de Estado. 
As informações sobre o Prinagem estão na página 223 da 2ª edição do Catálogo, que pode ser encontrada 
no endereço eletrônico 
<http://governo.mg.gov.br/Images/ckeditor/xdh1q3dj.m2dVERS%C3%83O%20ATUALIZADA%202017%20-
%20Catalogo%20de%20Servicos.pdf> 
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Como já mencionado, é realizado um planejamento inicial das ações que serão executadas, 

configurando-se, contudo, uma sugestão, um guia, que somente de concretizará (ou não) após a 

chegada dos estudantes no município e conhecimento das demandas in loco. 

Durante o período em que os alunos permanecem no município, em especial na primeira semana, será 

realizada uma agenda de “conhecimento da administração pública e da realidade do município” com 

atividades programadas. Essa agenda visa definir atividades que possibilitem aos estudantes conhecer 

a realidade do município e confrontá-la com o pré-diagnóstico elaborado no período de planejamento 

da imersão. Deverão ser previstas para essa semana atividades como reuniões e observações 

participantes, objetivando compreender melhor a rotina e o desenvolvimento socioeconômico, as 

condições de desenvolvimento e a vida cultural. 

Enquanto permanecem no município, os alunos recebem o suporte, via e-mail ou celular, do professor 

orientador, que é responsável por supervisionar as atividades de campo, incluindo a coleta de dados e 

informações, indicando bibliografias, fazendo sugestões e validando as atividades realizadas. Os 

discentes também são instruídos sobre propor atividades possíveis de serem realizadas, dado o período 

que permanecerão no município, percebendo o contexto e propondo melhorias. 

Destaca-se que a proposta de trabalho dos estudantes nos municípios não se caracteriza como uma 

atividade de consultoria. Embora os alunos possam auxiliar no assessoramento técnico nas áreas de 

políticas públicas, gestão de projetos, mapeamento e redesenho de processos, gestão de pessoas e 

administração de materiais e patrimônio, o cerne das atividades é a sua implementação em conjunto 

com os servidores locais e com a comunidade, estando estas sempre pautadas na realidade e nas 

disponibilidades que as prefeituras apresentam. 

Ao final do período de imersão, especialmente na última semana de estadia no município, os 

estudantes iniciam um plano de ação junto com os setores da administração pública municipal nos 

quais se atuou, concluindo as atividades desenvolvidas, repassando as informações e tirando dúvidas 

com vistas a estimular e buscar a possível continuidade das atividades até então construídas. Essa 

etapa geralmente é apresentada ao município em forma de seminário organizado de forma conjunta 

entre a administração pública local e os estudantes participantes da imersão. Esse período de 

consolidação de aprendizados é importante tanto para o município quanto para os alunos, cada qual 

aproveitando da experiência à sua maneira e natureza. 

Concluído o tempo de imersão e retornando os alunos para Belo Horizonte, estes devem produzir um 

Relatório Final sobre as atividades desenvolvidas, seus desafios e potencialidades, que é entregue à 

Geri com vistas ao compartilhamento dos aprendizados e à gestão da informação. Ademais, os 

estudantes respondem ao questionário em que expressam sua percepção em relação à experiência da 

imersão e ainda produzem uma apresentação sintetizando os pontos centrais que representam as 

experiências, dificuldades, resultados e aprendizados de cada imersão. A cada início de semestre letivo 
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as experiências das imersões são socializadas com os alunos e servidores da Fundação João Pinheiro 

em um Seminário promovido pela Geri. 

5. 10Envolver Capacidades 

O estado de Minas Gerais conta com 853 municípios dos quais, observando os indicadores do Índice 

Mineiro de Responsabilidade Social8, alguns ainda não atingiram um nível de desenvolvimento 

socioeconômico considerado desejável para a garantia da qualidade de vida de seus cidadãos. Ente as 

estratégias que têm sido articuladas pelo poder público em relação a essa situação identifica-se o 

projeto 10Envolver, de iniciativa da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais (CIMOS) do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). Esse Projeto tem o objetivo através do 

fortalecimento dos conselhos municipais, das associações comunitárias, dos sindicatos, das escolas e 

de outras instâncias de participação popular, contribuir para a melhoria das condições de vida nos dez 

municípios mineiros com os menores Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), 

segundo os dados de 2000 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. 

(MINISTÉRIO PÚBLICO9, 2017). 

A CIMOS é uma estrutura do MPMG cuja finalidade é promover a interlocução e a articulação entre 

os Promotores de Justiça, instituições públicas e a sociedade civil organizada, a fim de garantir a 

efetivação da participação social nas políticas públicas e institucionais. Sua atuação é no sentido de 

articular espaços dialógicos com os diversos sujeitos, grupos e movimentos sociais voltados às 

questões de participação e inclusão sociais, bem como de formação cidadã (MINISTÉRIO 

PÚBLICO10, 2017). 

Em 2015, a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro celebrou um acordo de cooperação com a 

CIMOS Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), dando origem a um eixo 

específico do Projeto 10 Envolver, denominado 10Envolver Capacidades. O objetivo deste eixo é a 

melhoria das capacidades administrativas e o fortalecimento e aprimoramento da participação social 

em municípios com baixo IDH-M a partir do envio de um grupo de 08 estudantes do curso de 

Administração Pública para atuação na gestão municipal. 

Semestralmente o Projeto se desenvolve nas seguintes etapas: a) definição do município e da data da 

imersão; b) seleção dos estudantes e professor c) preparação e visita prévia ao município; d) imersão; 

e) conclusão: produção do Relatório, resposta dos questionários e apresentação das atividades em 

                                                   
8 Índice coordenado pela Fundação João Pinheiro e composto por indicadores que retratam em 10 
dimensões (saúde, educação, assistência social, segurança pública, saneamento e habitação, meio ambiente, 
cultura, esporte e turismo, renda e emprego, finanças públicas) a situação municipal, o esforço das políticas 
públicas para atuar frente à situação observada e as características da gestão municipal. 
9 Informações extraídas do site do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 
https://www.mpmg.mp.br/areas-de- atuacao/defesa-do-cidadao/inclusao-e-mobilizacao-
sociais/apresentacao/- Acesso em primeiro semestre de 2017 
10 Idem item 7.. 
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Seminário. 

A etapa de definição do município e a data da imersão é de responsabilidade da CIMOS, que com base 

em seu planejamento e progresso das atividades do 10Envolver junto administrações locais, indica 

qual será contemplado naquela edição. Definida a data, a Geri seleciona um grupo de oito estudantes e 

o professor orientador. A etapa de preparação envolve a realização de reunião para apresentar o 

Projeto, sua proposta e desafios; além disso, os estudantes produzem um pré-diagnóstico sobre o 

município, com base nos registros do 10Envolver e demais fontes relevantes, enquanto representantes 

da CIMOS fazem uma visita prévia ao município explicando a proposta do projeto e levantando 

demandas tanto da administração municipal quanto das lideranças locais. 

A imersão no município ocorre durante duas semanas durante o período de férias escolares, e diferente 

do Prinagem, no 10Envolver Capacidades o professor orientador da FJP e um servidor do Ministério 

Público Estadual acompanham os estudantes in loco. As atividades do 10Envolver Capacidades são 

focadas em duas grandes áreas temáticas: fortalecimento da gestão pública  municipal, e atividades de 

participação social e cidadania. Dentre as atividades realizadas estão os encontros técnicos com os 

secretários municipais em busca de alternativas para resolução de problemas e aprimoramento das 

políticas públicas, bem como diversas oficinas com a comunidade. 

Em conformidade com os princípios de atuação da CIMOS e considerando o trabalho que esta 

Coordenadoria realiza nos municípios, o Projeto 10Envolver Capacidades baseia sua metodologia, de 

maneira prioritária, na construção conjunta e horizontal da tomada de decisões. Desde as reuniões 

iniciais para diagnóstico das demandas municipais realizadas entre representantes do Ministério 

Público de Minas Gerais (MPMG), da Administração Pública do município de a ser visitado e de seus 

habitantes até a execução do Projeto (e acompanhamento das ações propostas) é privilegiado o diálogo 

entre os atores envolvidos em busca de soluções construídas que representem o coletivo. 

Assim como no caso do Prinagem, concluído o tempo de imersão o grupo produz um  

Relatório Final sobre as atividades desenvolvidas, seus desafios e potencialidades, que é validado pela 

CIMOS e entregue à Geri com vistas ao compartilhamento dos aprendizados e à gestão da informação. 

Também é necessário responder ao questionário em que expressando individualmente sua percepção 

em relação à experiência da imersão e ainda produzem uma apresentação sintetizando os pontos 

centrais que representam as experiências, dificuldades, resultados e aprendizados da imersão. 

6. Analisando os resultados 

Até aqui foram apresentados a proposta e o funcionamento do Programa de Imersão Municipal na 

Escola de Governo, especificamente o Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal – 

Prinagem e o 10Envolver Capacidades, retomando seu histórico de concepção e procedimentos. Esta 

seção presta-se a analisar seus resultados, a partir do sentido que foi construído para a imersão 
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municipal na EG e os alcances obtidos nas três edições do Prinagem e em 06 edições do 10Envolver 

Capacidades. 

O Projeto10Envolver Capacidades iniciou-se em janeiro de 2016, enviando quarenta e oito estudantes 

a seis municípios de Minas Gerais, identificados entre os dez menores IDH-M do estado. Por sua vez, 

a primeira edição do Prinagem ocorreu em julho de 2016 e até agosto de 2017 cinquenta e dois 

estudantes do Curso de Administração Pública foram enviados a dezenove municípios em diferentes 

regiões do estado de Minas Gerais. 

Para realização dessa análise foram considerados os Relatórios e apresentações fornecidos pelos 

estudantes, e ainda foram enviados questionários de avaliação do Programa para a totalidade dos 

estudantes participantes e das administrações municipais que já receberam o Programa. Os 

questionários foram aplicados nos meses de julho e agosto de 2017. 

Em relação ao questionário, todos os alunos que participaram do Programa de Imersão responderam, 

originando 100 respostas. Das 25 administrações municipais contempladas, foram recebidas respostas 

de 15 delas, de modo que do ponto de vista da representatividade as conclusões da análise das 

respostas dos tutores da administração local são limitadas, apesar disso ainda são relevantes para 

indicar as impressões de parte dos parceiros do Programa, de como estes perceberam as atividades 

desenvolvidas, e quais foram suas sugestões. 

No que diz respeito ao número de períodos do curso de Administração Pública, já completados pelos 

estudantes quando da realização da imersão, o gráfico 01 aponta que 25% dos estudantes cursaram até 

o quarto período e 35% até o quinto período. Trata-se de um aspecto relevante a ser observado, para se 

considerar o grau de conhecimento dos estudantes em relação a determinadas disciplinas do curso que 

são requeridas para sua aplicação no desenvolvimento do trabalho na imersão, e ainda o 

amadurecimento do jovem no curso.   
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GRÁFICO 01 – Número de períodos do CSAP já completados pelos estudantes 
quando da realização da imersão 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados obtidos dos questionários aplicados pela Geri aos 

estudantes em julho de 2017, referentes às edições de 2016/2, 2017/1 e 2017/2. 

A partir da leitura e análise dos Relatórios Finais apresentados pelos estudantes em relação às 

atividades por eles desempenhadas nos municípios, foram levantadas as principais intervenções 

realizadas pelos discentes durante a imersão. Como descrito na apresentação do Programa de Imersão 

Municipal, durante o período de preparação são feitos contatos com a administração municipal para a 

identificação das principais demandas a serem contempladas pelos estudantes, com o propósito de que 

estes já se organizem junto aos professores orientadores, levantando dados, materiais e preparando 

oficinas. 

As categorias de tarefas desempenhadas pelos estudantes do Curso de Administração Pública, em 

geral estão relacionadas com: (1) Apoio à elaboração de leis orçamentárias e planos municipais; (2) 

Aprimoramento do processo de licitação e compras; (3) Construção de manuais para orientação dos 

servidores municipais; (4) Diagnóstico, mapeamento e proposição de melhorias de processos e 

políticas públicas; (5) Oficinas com a comunidade; (6) Oficinas com vereadores; (7) Oficinas com 

Conselheiros de políticas públicas e Associações do Terceiro Setor; (8) Oficinas com secretários 

municipais; (9) Organização de estoque e controle de materiais; (10) Suporte na adequação do site da 

prefeitura às exigências da Lei de Acesso à Informação. 

O quadro a seguir apresenta os municípios contemplados pelo Programa de Imersão Municipal e as 

atividades desenvolvidas, de acordo com as categorias identificadas conforme numeração já 

apresentada.  



 

 
ST 01 – ENSINO E EXTENSÃO NO CAMPO DE PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

18 

QUADRO 01- Categorias de atividades realizadas por município nos Programas de 
Imersão Municipal, em 2016 e 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

(1) Apoio à elaboração de leis orçamentárias e planos municipais; (2) 
Aprimoramento do processo de licitação e compras; (3) Construção de 
manuais para orientação dos servidores municipais; (4) Diagnóstico, 
mapeamento e proposição de melhorias de processos e políticas públicas; 
(5) Oficinas com a comunidade; (6) Oficinas com vereadores; (7) Oficinas 
com Conselheiros de políticas públicas e Associações do Terceiro Setor; (8) 
Oficinas com secretários municipais; (9) Organização de estoque e controle 
de materiais; (10) Suporte na adequação do site da prefeitura às exigências 
da Lei de Acesso à Informação. 

A partir do quadro apresentado, verifica-se que em quase a totalidade dos municípios, especificamente 

em 22 das 25 cidades contempladas, foram realizadas atividades relacionadas ao “Diagnóstico e 

proposição de melhorias de processos e políticas públicas”. Além disso, a colaboração na elaboração 

de leis orçamentárias e de planos municipais e, ainda, o aprimoramento do processo de licitação e 

compras também ganham notoriedade. 

Destaca-se que as mencionadas atividades foram desempenhadas em diferentes áreas, abrangendo, 
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portanto, temáticas variadas. Por exemplo, o “Apoio à elaboração de leis orçamentárias e planos 

municipais” foi realizado tanto pelos estudantes em Bom Despacho, quanto pelos estudantes em 

Mateus Leme e em Moeda. Todavia, enquanto os primeiros elaboraram as Metas para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, proposto pela Organização das Nações Unidas, para inserção no Plano 

Plurianual 2018-2022 do Município, em Mateus Leme os discentes prestaram suporte na elaboração 

do Plano Municipal de Turismo e em Moeda foi elaborado um relatório sobre a gestão fiscal do 

município. 

Em relação ao “Diagnóstico e proposição de melhorias de processos e políticas públicas” esta ação foi 

realizada nos municípios de Araçuaí, Ribeirão das Neves, Guanhães e São Brás do Suaçuí, entre 

outros municípios. Em Araçuaí, o processo de recepção do Hospital Municipal foi estudado e 

redesenhado; em Ribeirão das Neves os alunos mapearam os processos existentes na Superintendência 

de Ordenação Territorial, como Declaração de Conformidade, Denúncias, Projetos Arquitetônicos 

Institucionais, Vistoria para Aluguéis; em Guanhães redesenhou-se o processo de atendimento ao 

público na prefeitura, enquanto em São Brás do Suaçuí a política pública de saneamento básico foi 

estudada com base na Política Nacional de Saneamento Básico e outros instrumentos legais, 

originando sugestões de melhoria e ainda uma minuta de lei para regulamentar o tratamento de água e 

esgoto no município. 

Constata-se ainda que nos municípios contemplados pelo Projeto 10Envolver Capacidades, quais 

sejam: Bonito de Minas, Crisólita, Indaiabira, Monte Formoso, Pai Pedro e Setubinha, em geral são 

realizadas mais atividades estas são distribuídas em quase todas as categorias, uma vez que nesse 

projeto é mobilizado um grupo de oito alunos, que mediante as demandas municipais subdividem-se 

em grupos menores e atuam em diferentes frentes. 

Ao examinar a estrutura curricular do Curso de Administração Pública e considerando as categorias de 

atividades desenvolvidas, nota-se que as principais disciplinas que proporcionam elementos para a 

realização das tarefas propostas na imersão são distribuídas entre o segundo e o sexto período do 

curso. As disciplinas Sociologia das Organizações (2º período), Direito Constitucional (2º período), 

Gestão de Processos e Estruturas Organizacionais (3º período), Administração Pública (3º período), 

Contabilidade Pública (3º período) e Direito Administrativo I (3º período) apresentam uma visão geral 

do contexto, legislações e funcionamento da administração pública, lançando base para o 

desenvolvimento das intervenções no município. 

Essas disciplinas são ministradas até o terceiro período, de maneira que o estudante do CSAP que 

realiza a imersão, ainda que não tenha o conhecimento específico da temática a ser trabalhada, já 

apreendeu os fundamentos da administração pública e seus processos; há ainda o suporte e orientação 

do professor orientador, de forma as propostas apresentadas pela administração municipal podem ser 

realizadas pelos estudantes. O quarto, quinto e o sexto períodos trarão aos discentes maior maturação 
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em relação à Administração Pública e ainda disciplinas específicas, que aprofundam o conhecimento e 

apresentam outras instrumentalidades, o que é relevante, mas não essencial para a realização das 

atividades durante a imersão. 

Quando questionados sobre a contribuição da imersão em sua formação e aprendizado no curso de 

Administração Pública, os estudantes tinham que assinalar quantas alternativas considerassem corretas 

em relação aos legados da experiência de realização da atividade de imersão municipal para sua 

trajetória: i) a imersão lhes possibilitou empregar na prática conceitos teóricos aprendidos no curso de 

graduação; ii) a imersão os estimulou a pensarem em soluções e propostas possíveis diante da 

realidade e problemas sociais e da administração pública local; iii) a imersão lhes possibilitou perceber 

realidades sociais diversas da qual convivem; iv) a imersão contribuiu para a formação dos discentes 

enquanto cidadãos; v) a imersão foi uma oportunidade de desenvolvimento de habilidades 

interpessoais, relevantes para sua formação profissional. 

Da totalidade dos estudantes que responderam ao questionário, 87% considera que a imersão 

municipal os estimulou a pensar em soluções e propostas possíveis diante da realidade e problemas 

sociais; 78% indicou que a imersão possibilitou que eles percebessem realidades sociais diversas das 

quais conviviam; 76% afirma que a imersão oportunizou o emprego na prática de conceitos teóricos 

aprendidos no curso de graduação; 74% percebe que a imersão foi uma oportunidade de 

desenvolvimento de habilidades interpessoais, relevantes para sua formação profissional e ainda 71% 

indicou que a imersão contribuiu para sua formação enquanto cidadãos. 

As ponderações apresentadas pelos discentes estão relacionadas com: período de preparação da 

imersão, indicando que gostariam de ter mais clareza das demandas da administração municipal, e 

saber com mais antecedência informações sobre sua hospedagem e transporte; o fato de que alguns 

observaram que na Prefeitura os servidores não estavam cientes da proposta do projeto, ou em alguns 

casos não sabiam onde aloca-los; no caso do Prinagem sugeriu-se que os professores fossem em 

campo acompanha-los no município e ainda a possibilidade de realizar este projeto em grupo, como é 

no 10Envolver Capacidades. Foram ainda apresentadas observações em relação ao calendário previsto 

para a realização das imersões, de forma a garantir que todos os períodos já tenham finalizado suas 

aulas. Ainda assim, é possível inferir que do ponto de vista das manifestações dos estudantes, o 

primeiro objetivo específico do Programa de Imersão Municipal, qual seja “fomentar a formação 

cidadã de profissionais que, para além dos conteúdos teóricos, compreendam as realidades sociais e 

das gestões municipais e sejam estimulados a pensar em soluções para os problemas complexos 

enfrentados frente aos recursos disponíveis” está sendo abarcado nessas três edições do Prinagem e 

seis edições do 10Envolver Capacidades. 

Entretanto, em relação à percepção dos resultados dos projetos desenvolvidos nos municípios, a 

opinião dos estudantes em relação aos alcances das ações para melhoria da gestão pública é menos 
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otimista. Em uma escala de 1 a 10, sendo 1 a não observância de contribuições e 10 a compreensão de 

que as atividades realizadas resolveram os problemas apresentados e iniciaram mudanças possíveis de 

serem continuadas em médio e longo prazo, 67% dos discentes indicou que as contribuições atingem 

entre 6 e 8. Algumas das principais justificativas apontadas para essa definição são a falta de 

acompanhamento posterior das ações propostas, a dependência de servidores locais para a 

implementação das melhorias apontadas, que podem ou não as efetivar, a brevidade e pontualidade das 

intervenções frente à realidade municipal e ainda a insuficiência do período de realização da imersão 

para a realização de mudanças e melhorias no município. Seguem alguns depoimentos sobre os 

resultados das intervenções efetuadas. 

Muitas das nossas proposições e ferramentas criadas dependem do engajamento dos 
servidores em continuar a utiliza-las depois que a imersão acabasse, por isso, é um 
pouco difícil mensurar o real impacto. Entretanto, acredito já termos contribuído 
bastante com o simples fato de termos aproximado diversos atores dentro da 
prefeitura (ESTUDANTE A). 

Infelizmente os problemas são sistêmicos, enraizados (ESTUDANTE B). 

Creio que foi bastante útil pois facilitou o acesso da prefeitura a diversos sites 
relativos a convênios, além de dar as instruções para sua prática correta, bem como a 
prestação de contas. Além disso, na área de saúde ajudamos a desafogar os agentes 
realizando entrevistas necessárias para a melhor realização da conferência de saúde 
que ocorreria no município, servindo como base para a elaboração do PPA 
(ESTUDANTE C). 

Entre as sugestões apresentadas pelos discentes estão: incentiva-los a elaborarem artigos sobre as 

experiências de imersão; a necessidade de reforçar com as administrações municipais os limites do 

Programa e as possibilidades de atuação dos estudantes, visto que, segundo os participantes, alguns 

servidores locais não compreendiam em que os alunos poderiam colaborar e quais atribuições lhes 

incumbir. Ainda nessa linha sugeriu-se a delimitação mais precisa das demandas das administrações 

municipais antes da imersão, pois os estudantes manifestaram se sentir pouco preparados por não 

saberem exatamente o que vão desenvolver no município. Uma das etapas do processo da imersão 

municipal é o contato e levantamento com as prefeituras em relação às atividades requeridas para 

serem foco dos estudantes, realizado pela Geri; entretanto, de acordo com os técnicos da Gerência de 

Extensão, algumas administrações não conseguem objetivar suas demandas e por vezes ao chegar in 

loco as demandas levantadas não têm condições de ser executadas por fatores limitadores locais e que 

não poderiam ser previstos sem estar no município, conversar com os atores e observar os processos. 

Sendo assim, o procedimento que vem sendo adotado e precisa de aprimoramento é a orientação 

anterior aos discentes para estudarem e organizarem materiais para atuação nas categorias de 

atividades mais demandadas e ainda os preparar para, in loco, observarem as dinâmicas e 

possibilidades de execução então definirem, em acordo com o professor orientador e o tutor, as tarefas 

a serem empreendidas. 
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O aspecto da falta de acompanhamento da administração municipal após a realização da imersão tem 

provocado reflexões de propostas para o aprimoramento do Programa. Atualmente a cada edição 

observa-se entre os municípios menores e com indicadores socioeconômicos desfavoráveis quais 

teriam interesse de participar novamente do Programa, preparando as duplas que vão para essa 

localidade para desenvolverem planos de ação a serem executados pela administração local ao longo 

do semestre, quando outra dupla irá atuar no município e continuar no desenvolvimento dos projetos 

iniciados. Desse modo, a experiência piloto foi o município de Itamarandiba, que desde o início do 

Programa mostrou-se interessado em participar do Programa e por isso recebeu alunos da Fundação 

João Pinheiro por 02 edições, com vistas a continuar o trabalho que se iniciou, e ao mesmo tempo ser 

esse experimento da possibilidade de estruturar essa proposta de continuidade das ações. 

Em relação aos tutores na administração local, foram coletadas informações sobre o processo de 

imersão, desde a divulgação, por exemplo, a partir de quais mídias a prefeitura soube do Programa, até 

a percepção em relação à atuação e conhecimento dos estudantes e às contribuições do trabalho 

desempenhado além de coletar sugestões. 

No que concerne à atuação e conhecimento dos estudantes, das quinze respostas recebidas, avaliando 

as competências pontualidade, assiduidade, iniciativa, organização, relacionamento interpessoal, 

respeito, comunicação, criatividade e comprometimento, 12 informaram que os estudantes atenderam 

totalmente os requisitos, e 03 indicaram que os estudantes atenderam aos requisitos. Nenhum dos 3 

apresentou alguma observação específica em relação aos estudantes. Os quinze tutores que 

responderam ao questionário apontaram que os discentes dispunham de conhecimento técnico para 

desenvolver as atividades propostas de forma adequada. 

Por sua vez, a percepção dos efeitos dos projetos executados na imersão para a melhoria da 

administração pública municipal, em uma escala de 1 a 10 sendo 1 o entendimento de que não houve 

contribuições ao município e 10 que as atividades realizadas resolveram os problemas apresentados e 

iniciaram mudanças possíveis de serem continuadas em médio e longo prazo, 14 dos 15 tutores 

informaram que essa contribuição alcançou entre 8 e 10 e um tutor apontou nota 5, contudo não 

apresentou suas motivações. A seguir são apresentados relatos dos tutores em relação a experiência da 

imersão nos municípios obtidos nas respostas dos questionários. 

São com estas experiências que avançamos e avançaremos cada vez mais para que 
possamos nos tornar ainda mais gestores e servidores públicos de excelência 
(TUTOR A). 

Muito válido a participação dos estudantes da FJP para dar caminhos para melhorar 
as tomadas de decisões da administração pública (TUTOR B). 

O programa de "Imersão ' é uma oportunidade fantástica de troca de experiências 
entre as administrações municipais e a Escola de Governo. Os alunos podem 
contribuir muito para a melhoria da gestão nos municípios. Estamos esperando os 
próximos (TUTOR C). 



 

 
ST 01 – ENSINO E EXTENSÃO NO CAMPO DE PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

23 

Das sugestões apresentadas pelos tutores estão a de estender o tempo de imersão, de dividir os 

estudantes para atuarem separados em frentes diferentes (atualmente no Prinagem as duplas ou trios 

juntos na mesma atividade, apenas no 10Envolver que os alunos se subdividem em áreas) e ainda de 

promover seminários regionais para divulgação do Programa e da Fundação João Pinheiro para outros 

municípios. 

Por fim, em relação ao objetivo de “garantir um compromisso de atuação pela de redução das 

desigualdades sociais e promoção de maior equilíbrio regional”, atentando para o alcance do Programa 

de Imersão Municipal nas regiões de Minas Gerais, observa-se que durante os anos de 2016 e 2017 já 

foram contemplados 25 municípios do estado, os quais se encontram em diferentes regiões de Minas 

Gerais, tal como apresentado na Figura 1. 

FIGURA 01 – Distribuição dos municípios contemplados pelo Programa de 
Imersão Municipal em Minas Gerais, 2016 e 2017 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados da Gerência de Extensão e Relações 

Institucionais/EG/FJP. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudo de caso e das análises realizadas, considera-se que o Programa de Imersão 

Municipal tem logrado resultados positivos enquanto uma atividade de extensão na formação de 

especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Tanto o 10Envolver Capacidades quanto o 

Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal - Prinagem, ao proporcionarem a 
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vivência da esfera municipal e a atuação a partir de problemas cotidianos da gestão e da troca de 

saberes com servidores e comunidade local, configuram-se como uma oportunidade de 

desenvolvimento dos estudantes. 

A análise das respostas obtidas pelos questionários tratou-se do primeiro esforço de detectar e 

compreender a execução dos procedimentos de implantação Programa, com vistas identificar as 

insuficiências em sua elaboração, bem como as dificuldades e obstáculos à implementação gerando 

dados para sua reprogramação, ao mesmo tempo obter um indicador de se ele tem progredido na 

direção de seus objetivos propostos. Sendo assim, com base nas percepções apresentadas pelos 

estudantes e pelos tutores locais, o Programa tem alcançado o objetivo de oportunizar a formação 

cidadã de profissionais que, para além dos conteúdos teóricos, compreendam as realidades sociais e 

das gestões municipais e sejam estimulados a desenvolver atitudes e pensar em soluções para os 

problemas complexos enfrentados frente aos recursos disponíveis. 

Em relação às necessidades de ajustes e pontos de atenção, tem-se a importância de garantir que os 

discentes participantes do Programa possuam uma bagagem de aspectos básicos do curso de 

Administração Pública, que os permita efetivar as propostas apresentadas pelas gestões municipais. 

Sendo assim a priorização de alunos que já tenham cursado no mínimo o terceiro período, ou ainda a 

combinação de estudantes mais adiantados no curso com outros mais recentes são possibilidades. 

Outro ponto que ainda demanda ajustes é no processo de levantamento das demandas municipais, a 

fim de extrair o maior número de informações sobre as realidades das prefeituras, com o objetivo de 

preparar os estudantes. Ainda assim, compreende-se que parte da inquietação de não ter seu objeto de 

intervenção totalmente delimitado deve ser trabalhado com os estudantes na perspectiva de 

alinhamento de expectativas e na preparação para o desenvolvimento da habilidade de observar, 

identificar e fomentar possibilidades de atuação, quando in loco. 

Das sugestões apresentadas pelos estudantes, a possibilidade de estimula-los a produzir artigos 

relatando as experiências de imersão apresenta-se como uma recomendação que pode ser incorporada 

ao processo de Imersão Municipal, uma vez que potencializa a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão e ainda possibilita o registro e propagação dos aprendizados.  
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RESUMO 
A extensão universitária ao longo dos últimos anos vem passando por um processo de afirmação dentro das 
Instituições de Ensino Superior. O conceito de extensão é aqui considerado como função acadêmica privilegiada 
para aproximar estudantes da realidade social e econômica com sua complexidade, contradições e desafios. 
Considerando a importância e complexidade das atividades de extensão, o próprio Fórum de Pró-Reitores de 
Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior defende a necessidade de aprimorar e consolidar o 
sistema nacional de monitoramento e avaliação da Extensão Universitária. Este artigo procura contribuir com 
estas reflexões a partir da análise do estudo de caso da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Para o 
desenvolvimento desta pesquisa foram adotados os seguintes procedimentos: revisão bibliográfica, análise 
documental, observação direta e entrevista semiestruturada. 
Palavras–chave: extensão universitária; avaliação; monitoramento; FORPROEX. 
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SARAIVA, Ágnez de Lélis 

INTRODUÇÃO 

O artigo 207 da Constituição Federal dispõe que as universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ou seja, o Ensino, Pesquisa e Extensão 

constituem os pilares básicos da Universidade. O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições 

de Educação Superior Públicas Brasileiras (FORPROEX, 2012) defende que ao se conceber a 

Universidade como parte ativa e positiva de um processo maior de mudança, a extensão universitária 

ganha centralidade, como prática acadêmica, como metodologia inter e transdisciplinar e como 

sistemática de interação dialógica entre a universidade e a sociedade. Neste sentido, as ações 

desenvolvidas integram estudantes, professores e técnico-administrativos no desenvolvimento de uma 

cidadania expandida do ponto de vista ético, técnico-científico, social, cultural e territorial. 

A partir da importância e complexidade das atividades de extensão, o próprio Fórum de Pró- Reitores 

de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior “(...) convida todos os envolvidos com a 

Extensão Universitária a empreenderem os esforços necessários ao aprimoramento e consolidação do 

sistema nacional de monitoramento e avaliação da Extensão Universitária” (FORPROEX, 2012, p. 

12). 

Este processo se insere em um movimento mais amplo, que Chianca (2001) descreve como um grande 

desenvolvimento da avaliação sistemática ou formal nas áreas sociais ocorrido nas últimas quatro 

décadas. Essa difusão aconteceu em diversos âmbitos, desde projetos de organizações não 

governamentais a órgãos e instituições públicas, como as universidades. 

A perspectiva adotada neste artigo é que os processos de monitoramento e avaliação constituem 

instrumentos para a aprendizagem organizacional com a finalidade de aprimorar a gestão e o 

atingimento dos resultados, mesmo que se reconheçam as diferenças entre as atividades de 

monitoramento e avaliação deve-se destacar que, ao mesmo tempo, elas são complementares e 

interdependentes. O monitoramento anda pari passu com a avaliação e permite realizar intervenções 

pontuais e oportunas durante todo o processo através da observação e análise de dados, que permitia a 
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superação de problemas e a execução de adequações a mudanças de realidade (JANNUZZI, 2016). 

Desta forma, a adoção do monitoramento e avaliação em projetos de extensão visa: (i) contribuir para 

uma execução que alcance resultados mais efetivos, (ii) melhorar a tomada de decisão, transparência, 

controle social e (iii) desenvolver ferramentas para o aperfeiçoamento contínuo de políticas públicas. 

O objetivo deste artigo é refletir sobre caminhos para o desenho de uma sistemática de monitoramento 

e avaliação para os projetos de extensão, a partir da análise da trajetória da extensão na instituição 

pesquisada. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os seguintes procedimentos: a) revisão 

bibliográfica a respeito do tema em estudo; b) análise documental, c) observação direta e d) entrevista 

semiestruturada. Foram realizadas 06 entrevistas no total, com gestor, ex-gestor e técnico da GERI e 

três alunos coordenadores discentes de projetos de extensão. As entrevistas trataram sobre a história da 

extensão na EG, sobre a atual sistemática de elaboração, monitoramento e avaliação das ações 

extensionistas e sobre a percepção dos atores das possibilidades de aperfeiçoamento desses processos. 

A proposta de monitoramento e avaliação deverá seguir seis passos: estudo de avaliabilidade do 

programa; concepção da pesquisa de avaliação e o seu escopo e foco investigativo; desenho da 

pesquisa e sua especificação metodológica; condução do trabalho de pesquisa documental e/ou de 

campo; análise da pesquisa e discussão de achados com a equipe do programa; produção do relatório 

de pesquisa; e disseminação de resultados. 

Ao discutir uma proposta de monitoramento e avaliação dos projetos de extensão de uma instituição 

de ensino este estudo traz luz ao tema da extensão universitária na produção acadêmica, além de 

permitir um diálogo com outras instituições de ensino a partir dos quais seja possível produzir insumos 

para o aprimoramento dos projetos de extensão no Campo de Públicas. 

A análise dos dados coletados sugere que um desenho de uma sistemática de monitoramento e 

avaliação dos projetos de extensão são: padronização da redação dos projetos, concepção da pesquisa 

de avaliação de cada projeto (com foco em processos, resultados), realização da avaliação 

(preferencialmente interna), sistematização dos dados e dos resultados da pesquisa de avaliação 

(através de sistema informatizado) e socialização de resultados (por meio de eventos semestrais e 

relatórios gerenciais por projeto). 

Este artigo se divide em seis partes, a contar desta introdução. A segunda seção apresenta uma 

abordagem histórico-conceitual da extensão universitária no ensino superior. Na terceira discute-se 

monitoramento e avaliação de projetos. O histórico da extensão na EG e alguns projetos vigentes são 

apresentados na quarta seção. As reflexões para a implantação de uma sistemática de Monitoramento e 

Avaliação para os projetos de extensão universitária são expostas na quinta seção e as considerações 

finais são expressas na sexta seção. 
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1. Mas afinal, o que é extensão universitária? Como ela se desenvolve no 
Brasil? 

Esta seção tem como objetivo descrever a origem da extensão universitária, sua trajetória de 

desenvolvimento, pluralidade de conceitos e qual o seu papel na formação acadêmica dos alunos no 

mundo contemporâneo, com destaque para a relação estudante extensionista e a universidade no 

Brasil. 

Quando se trata de atividades de extensão e a sua origem temos que falar sobre as universidades 

europeias e os impactos que estas sofreram com as mudanças na estrutura social econômica da 

sociedade. Na Europa, do período medieval, a universidade estava restrita à função do ensino, mas 

com o avanço da revolução industrial ela se transforma para atender a esta nova realidade, quando 

floresce, então, as condições para o surgimento da universidade moderna (SOUSA, 2010). 

A extensão ao longo da história adquire novos significados e práxis singular para fomentar a troca de 

conhecimentos e experiências entre discentes e a comunidade. 

A Universidade sai das suas instalações formais ou do seu campus para ir ao 
encontro de seu meio circulante, amplia sua área de penetração, aumenta sua 
clientela, envolvendo a comunidade com seus organismos e suas populações. Ela 
realiza como que um movimento de ida e de volta. Através dessa interação, dá e 
recebe. Leva ou estende suas atividades de ensino e os resultados de suas pesquisas, 
oferecendo-as a essa nova clientela e traz, em retorno, subsídios, informações, dados 
novos e novas motivações ou projetos que irão alimentar seu programa de pesquisa e 
renovar, dinamizar, revitalizar e enriquecer o conteúdo do seu ensino. (TOALDO, 
1977, p. 74). 

A extensão assume um papel preponderante na relação entre universidade e comunidade, em função de 

não existir um formato único, padronizado e imutável de atendimento as diferentes demandas da 

sociedade. Oferece condições para colocar alunos frente a múltiplas realidades e a oportunidade de 

troca de experiências e vivências profícuas, tanto para a comunidade quanto para os alunos, 

possibilitando assim, avanço no entendimento do conceito de cidadania ampla e pensamento crítico 

para ambos. 

As ações de extensão tem potencial para ajudar na conscientização de estudantes, professores  e 

técnico-administrativos sobre a complexidade dos problemas sociais e a dificuldade de planejamento e 

execução de políticas públicas. 

Esta importância da extensão é explícita na Política Nacional de Extensão divulgada pelo Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Públicas Brasileiras (FORPROEX), 

em 2012: Trata-se, sobretudo, de ver a Universidade como parte ativa e positiva de um processo maior 

de mudança. É justamente aqui que se afirma a centralidade da Extensão Universitária como prática 

acadêmica, como metodologia inter e transdisciplinar e como sistemática de interação dialógica entre a 

universidade e a sociedade. Prática comprometida com a relevância e abrangência social das ações 

desenvolvidas; metodologia de produção do conhecimento que integra estudantes, professores e 
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técnico-administrativos, formando-os para uma cidadania expandida do ponto de vista ético, técnico-

científico, social, cultural e territorial; interação dialógica que ultrapassa, inclusive, as fronteiras 

nacionais, projetando-se para fora do País (FORPROEX, 2012, p. 10). 

No Brasil têm-se informações que as primeiras iniciativas de extensão universitária aconteceram entre 

os anos de 1911 a 1920, através de cursos e conferências realizados na Universidade de São Paulo e as 

prestações de serviço da Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa. 

A Universidade Popular da Universidade Livre de São Paulo, fundada por inspiração do movimento 

positivista, ministrou, no período de dezembro de 1914 a junho de 1917, cursos de curta duração para 

as classes populares, constituindo-se assim, a primeira experiência de extensão universitária realizada 

por instituição de ensino superior. (GURGEL, 1986). 

A expressão extensão aparece primeiramente quando da promulgação do Decreto-lei nº 19.851, que 

teve como proposta definir um modelo de organização técnica e administrativa para universidade 

brasileira e ficou conhecido como Estatuto das Universidades Brasileiras. 

Segundo Campos (2000), aproximando-se da concepção norte-americana de universidade, o estatuto 

apontava para a necessidade de a universidade estabelecer laços de solidariedade com a sociedade. 

Neste sentido, entendia a extensão universitária como “poderoso mecanismo de contato dos institutos 

de ensino superior com a sociedade, utilizando em benefício desta as atividades universitárias”. 

Frisava a exigência de o sistema universitário estar vinculado ao desenvolvimento e adaptado ao 

crescimento econômico e cultural do país. 

Os movimentos estudantis em geral e a União Nacional dos Estudantes em específico foram muito 

importantes para o desenvolvimento da extensão no país. A UNE acreditava que a universidade 

deveria estar próxima da realidade social onde estava inserida e fomentar a conscientização crítica da 

comunidade sobre os problemas socioeconômicos vividos pelo país. A extensão poderia ser, portanto, 

a ponte para a universidade realizar sua função social. Destaca-se, nesta época, a participação 

estudantil extensionista no Serviço de Extensão Cultural, Movimentos de Cultura Popular, Centro 

Popular de Cultura e a UNE volante. 

Após o Golpe de 1964, a UNE é colocada na clandestinidade e foca no combate ao novo regime 

ditatorial. O Governo Militar passa a coordenar estes movimentos e é implementado o Projeto 

Rondon. Apesar do Projeto Rondon não se vincular diretamente ao sistema educacional, abriu espaços 

em suas operações nacionais, regionais e especiais, que permitiram às universidades o exercício de 

ações extensionistas, representando, portanto, um mecanismo de apoio à extensão universitária 

(GURGEL, 1986). 

Segundo Sousa (2010), a Extensão, antes uma bandeira de luta do Movimento Estudantil, foi tomada 

pelos militares, institucionalizada pela força da lei 5.540/68. Nesta lei, a Extensão é institucionalizada 

como instrumento para a melhoria das condições de vida da comunidade e ocupação dos discentes, 
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como prestação de serviços com um vácuo de significado político (SOUSA, 2010). . 

Em 1975 foi lançado o primeiro Plano de Trabalho de Extensão Universitária elaborado pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), que descrevia a operacionalização das ações extensionistas. 

Nesta época temos além do Projeto Rondon, o Campus Avançado, o Centro de Treinamento 

Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC), os Projetos de Integração das 

Universidades nas Comunidades e de Integração Escola-Empresa-Governo. 

Segundo Sousa (2010), o plano não traduz nenhum avanço em relação a uma concepção da Extensão 

Universitária. Ele se limita a fazer um levantamento das atividades já existentes e propor formas de 

coordená-las, numa tentativa de articular as diversas experiências em nível nacional, eliminando 

estruturas paralelas aos mecanismos de organização geral da extensão. A extensão universitária, neste 

período, vai ser tratada essencialmente como a prestação de serviços às comunidades carentes. Uma 

face assumidamente assistencialista. Será utilizada pelo Estado como instrumento para seu projeto 

político desenvolvimentista, sob a propagação da necessidade de integrar o território nacional. 

A partir da década de 1980, o MEC procura atualizar a concepção de extensão do Plano de 1975 e 

retomar o debate sobre a sua função social nesta nova fase, através do diálogo com as Instituições de 

Ensino Superior (IES). Nesse contexto surge o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão 

Universitária das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX). 

Nogueira (2000, p. 4) afirma que o FORPROEX passa “a desempenhar papel decisivo na 

conceituação, institucionalização e na definição de políticas de extensão para as IES públicas”. O autor 

ainda completa que 

a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, seria a base 
sobre a qual se redimensionaria a ação extensionista, superando a antiga visão de 
transmissão de conhecimento e assistencialismo. O Fórum veio atuar no sentido de 
estabelecer e consolidar o caráter acadêmico da extensão como instrumento de 
democratização do conhecimento produzido e como meio de cumprir a função social 
da universidade (NOGUEIRA, 2000, p. 04). 

O FORPROEX surgiu com a proposta de desenvolver uma política de extensão para as Instituições de 

Ensino Superior Públicas Brasileiras. No I Encontro de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras definiu-se a Extensão Universitária como: 

O processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de 
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 
Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à 
comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração 
da praxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e 
discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido 
àquele conhecimento. 

Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, 
terá como consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com a 
realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a 
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participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. 

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão 
é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 
(FORPROEX, 1987, p. 11, grifo dos autores). 

Na conceituação do FORPROEX está implícita a extensão como caminho privilegiado para fomentar a 

interação entre universidade e a sociedade e seu papel na formação acadêmica, profissional e cidadã 

do aluno. No documento divulgado com as conclusões do fórum em 1987, a adoção de instrumentos 

administrativos e acadêmicos para o avanço da institucionalização da extensão nas universidades 

públicas foi considerado fundamental para sua consolidação como função acadêmica no mesmo nível 

do ensino e pesquisa. 

Como um processo que permeia o ensino e a pesquisa, integrando essas 
atividades, a extensão deve ser parte indispensável da rotina universitária, 
institucionalizando-se tanto do ponto de vista administrativo como da prática 
acadêmica. (FORPROEX, 1987, p. 12). 

Ao longo da história da extensão universitária brasileira o entendimento sobre a sua função na relação 

universidade e comunidade sofreu transformações, alternando-se entre o assistencialismo, cursos 

(transmissão de conhecimento), a integração nacional e o seu compromisso social. No Fórum temos o 

reconhecimento e ações afirmativas desta última perspectiva. 

Com a promulgação da constituição brasileira de 1988 deu-se mais um avanço institucional da 

importância da extensão na formação do aluno tanto quanto ao ensino e pesquisa. A expressão 

“indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” consagrada pela Constituição de 1988 não deve 

ser considerada como uma fraseologia de efeito, mas como uma síntese atual da história educacional 

brasileira que aponta diretamente para a construção de uma universidade de um bom nível acadêmico, 

pública, autônoma, democrática, que se coloca a serviço da realização de uma sociedade independente, 

soberana, científica, tecnológica e culturalmente voltada para os interesses concretos da população 

brasileira (PUCCI, 1991, p. 19). 

Dentro deste contínuo de avanços da institucionalização da extensão universitária, em 1993 temos o 

lançamento do Programa de Fomento à Extensão Universitária (PROEXTE) pelo governo federal. 

Tinha como objetivo o “financiamento da Extensão Universitária e a elaboração teórico- conceitual, 

especificamente a definição das diretrizes e objetivos da Extensão Universitária, dos tipos de ações a 

serem desenvolvidas e da metodologia a ser adotada em sua implementação” (FORPROEX, 2012). 

O programa foi interrompido em 1995 e retomado em 2003 com o nome de Programa de Extensão 

Universitária (PROEXT). O programa atual tem o objetivo de incentivar as instituições públicas de 

ensino superior a criarem projetos de extensão com ênfase na inclusão social que contribuam para a 

implementação de políticas públicas. 

Com a institucionalização crescente da extensão dentro das universidades e a tentativa de adotar uma 
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visão cidadã nas suas diversas atividades, entre os anos de 1997 e 1998 temos a divulgação do Plano 

Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 1998), tendo como princípio básico: “a formação 

do profissional cidadão é imprescindível sua efetiva interação com a Sociedade, seja para situar 

historicamente, para se identificar culturalmente ou para referenciar sua formação com os problemas 

que um dia terá de enfrentar” (Plano Nacional de Extensão Universitária, 1998, p. 3). 

A extensão no Plano Nacional de Extensão é entendida como: 

prática acadêmica que interliga a Universidade nas suas atividades de ensino e 
pesquisa, com as demandas da maioria da população, possibilita a formação do 
profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como espaço 
privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das 
desigualdades sociais existentes. É importante consolidar a prática da “Extensão”, 
possibilitando a constante busca do equilíbrio entre as demandas socialmente 
exigidas e as inovações que surgem do trabalho acadêmico.(Plano Nacional de 
Extensão Universitária, 1998,p. 3). 

Outros marcos institucionais importantes são: a Lei n 9.394\96, Lei de Diretrizes Básicas (LDB), 

assim como o Plano Nacional de Extensão em 2001, que torna público algumas diretrizes para o 

planejamento e execução de projetos de extensão, onde de modo resumido destaca-se: (a) impacto e 

transformação; (b) interação dialógica; (c) interdisciplinaridade; (d) indissociabilidade ensino – 

pesquisa – extensão. 

No encontro de 2012 o FORPROEX reafirma o seu conceito de Extensão Universitária: 

A extensão universitária, sob o principio constitucional da indissiociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 
cientifico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e 
outros setores da sociedade. (FORPROEX, 2012, p. 15) 

O FORPROEX tem encontros anuais e no encontro realizado na cidade de Manaus, em 2012, é feita a 

divulgação do documento Política Nacional de Extensão Universitária, tendo como referência o Plano 

Nacional de Extensão de 2000. 

O documento tem como proposta apresentar as universidades públicas uma orientação para 

formulação e implementação das ações de extensão a nível nacional, que são as seguintes: Interação 

Dialógica, Interdisciplinaridade e interprofissionalidade, Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, 

Impacto na Formação do Estudante e, finalmente, Impacto e Transformação Social. 

Com a crescente institucionalização e reconhecimento, dentro e fora das universidades, da importância 

das ações de extensão universitária, surgem paralelamente discussões sobre a necessidade de se pensar 

no monitoramento e avaliação destas ações. 

Na Política Nacional de Extensão Universitária é dedicado um capítulo sobre o monitoramento e 

avaliação. Este capítulo defende que as contribuições das ações extensionistas dependem também da 

construção de um sistema de informações e de indicadores (sistema de monitoramento e avaliação) 

que permitam a avaliação das ações extensionistas. (FORPROEX, 2012). 
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2. Notas sobre monitoramento e avaliação de projetos 

Encontramos na literatura diversos conceitos e abordagens sobre monitoramento e avaliação (M&A). 

Esta diversidade é explicada pelas diferentes situações onde podemos aplicar o sistema de 

monitoramento e avaliação. Jannuzzi (2016, p. 45) assinala: 

A avaliação de programas tem recebido as mais diferentes definições na literatura 
especializada, segundo os diversos modelos conceituais, paradigmas teóricos e 
linhas de pesquisa a Ciência Política, Ciências Sociais, Economia e Administração 
Pública, tornando-se a avaliação em perspectiva mais geral, como componente 
integrante da análise de políticas públicas, como instrumento de sistemas de 
monitoramento e avaliação de programas governamentais ou, em uma concepção 
mais restrita, avaliação como um tipo particular de investigação empírica acerca de 
programas e projetos sociais, como as avaliações de impacto experimental ou quase- 
experimental. 

Não se pretende aqui realizar uma discussão com profundidade sobre os conceitos de monitoramento e 

avaliação. A ênfase será na avaliação formal, sistemática, estruturada e aplicada no contexto de 

políticas sociais e ensino universitário. 

Segundo Chianca (2001, apud Silva; Barbosa, 2013), a avaliação sistemática ou formal nas áreas 

sociais é recente como área de conhecimento específico, tendo seu grande desenvolvimento nas 

últimas quatro décadas. Essa difusão acontece em diversos âmbitos, desde projetos de organizações 

não governamentais a órgãos e instituições públicas, como as universidades e, é influenciada por 

diversos fatores, sejam de natureza interna ou externa. 

Segundo o Guia para Monitoramento e Avaliação de Projetos Baseados em Comunidades (UNESCO, 

2009) o monitoramento refere-se à revisão e ao levantamento de dados em andamento, que ajudarão a 

determinar se os resultados esperados estão sendo atingidos. O monitoramento é, pois, um componente 

fundamental da avaliação. Por sua vez, avaliação diz respeito ao levantamento sistemático de 

informações realizado no decorrer ou ao final de um projeto com o objetivo de julgar a efetividade dos 

resultados esperados e auxiliar nas decisões quanto a futuras intervenções. 

Boullosa e Araújo (2009 p. 112) definem avaliação como “o conjunto de atividades, nem sempre 

solidamente correlacionadas, voltado para a expressão de um juízo ou síntese avaliatória, direcionado 

a um fim, nem sempre claro e/ou explícito, empreendido por um conjunto de agentes, nem sempre 

definidos ou etiquetados como avaliadores”. 

A avaliação não possui só parâmetros lógicos e racionais, mas tem seu lado subjetivo, intuitivo e 

informal que são importantes quando avaliamos programas sociais: 

A compreensão das dimensões subjetiva, intuitiva e informal da avaliação é, 
portanto, extremamente importante para quem deseja estudar formalmente o campo 
do conhecimento de avaliação e monitoramento de uma classe especial de objetos de 
avaliação que são os programas sociais, compreendidos como programas que 
buscam mudar ou transformar uma dada realidade considerada socialmente 
problemática. (BOULLOSA; ARAÚJO, 2009, p. 4). 



 

 
ST 01 – ENSINO E EXTENSÃO NO CAMPO DE PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

36 

A perspectiva de monitoramento e avaliação que se pretende adotar neste artigo é a de Jannuzzi (2016, 

p. 47): “As avaliações constituem instrumentos para a aprendizagem organizacional com a finalidade 

de aprimorar a gestão e o atingimento dos resultados de programas sociais”. 

Podemos deduzir que a adoção do monitoramento e avaliação em projetos e programas e planos 

contribui para uma execução e alcance de resultados com maior qualidade, melhoria na tomada de 

decisão, transparência, controle social, munição de ferramentas para o aperfeiçoamento contínuo de 

políticas públicas. 

As avaliações podem ser categorizadas com base em diferentes critérios e níveis de complexidade. Um 

desses critérios é o momento em que são realizadas. Neste caso, podem ser ex- ante, pois ocorrem 

antes do início do projeto ou programa para identificação dos beneficiários, definição do escopo de 

intervenção e como subsídio a tomada de decisão. Esta avaliação serve para determinar a viabilidade 

ou não de execução do projeto. Podem ser ainda, de tipo ex-post, realizadas durante a execução ou 

após a conclusão do projeto ou programa. Por outro lado, as avaliações também podem ser formativas 

ou somativas. As primeiras se dedicam a identificar aspectos problemáticos da implementação do 

projeto e informam os gestores sobre necessidades de revisão de rotas, ao passo que a segunda 

mensura os resultados alcançados pela intervenção de modo a subsidiar a tomada de decisão sobre a 

continuidade ou não do projeto (JANNUZZI, 2016). 

Quando se aborda a classificação das avaliações pela figura do avaliador, elas podem ser externas, 

internas, mistas e participativas. A avaliação por equipes externas ao projeto é caracterizada pela 

maior independência, isenção, qualidade técnica e objetividade. Já através das avaliações internas tem-

se maior facilidade de coleta de dados e redução de situações de conflitos (JANNUZZI, 2016). 

A avaliação através de equipes mistas potencializa os produtos entregues porque congrega 

representantes internos que possuem o conhecimento de processos e rotinas internas e representantes 

externos que possuem a expertise técnica. A avaliação participativa é uma avaliação coletiva, na qual 

os beneficiários são inseridos no desenho do processo de avaliação. Podemos ter na sua estratégia a 

participação da comunidade no planejamento, execução e avaliação (JANNUZZI, 2016). 

Jannuzzi (2016) também apresenta uma tipologia proposta por Rossi na qual os estudos avaliativos 

comporiam um programa de avaliação que acompanharia as fases do ciclo de vida das políticas. Nela, 

as avaliações podem ser de necessidades (investigação da pertinência do programa na fase de 

definição da agenda de políticas públicas); de desenho, quando se investiga a teoria ou modelo de 

intervenção sobre o qual o programa foi construído, subsidiando as fases de formulação e tomada de 

decisão; de processos, sendo aquelas que analisam o processo de implementação do programa, durante 

a sua fase de execução; e de resultados e impactos ou custo efetividade, todas essas realizadas durante 

a fase de avaliação somativa propriamente dita. Nessa tipologia, um programa de avaliação completo 

deveria prever, para cada etapa, um tipo de avaliação específico, fornecendo uma leitura ampla e 
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sistêmica sobre o programa. 

A construção de um sistema de monitoramento e avaliação tem como pressupostos criar mecanismos 

para medir o sucesso de objetivos traçados, identificar processos que podem ser melhorados, permitir a 

correção de rotas, verificar o alcance de metas pactuadas e fornecer informações que permitem 

confrontar expectativas dos patrocinadores dos projetos ou programas  antes e depois da sua execução. 

O pilar desta construção passa pelo reconhecimento da necessidade de investir no planejamento do 

processo de avaliação ou desenho da pesquisa avaliatória adequado ao contexto político, institucional, 

econômico, social e que agregue diversos aspectos. 

Para Jannuzzi (2016) a realização de pesquisas de avaliação deve ser uma sequência de seis etapas: 

estudo de avaliabilidade do programa, concepção e delimitação do escopo de avaliação, desenho e 

especificação metodológica da pesquisa, condução do trabalho de pesquisa documental e\ou campo, 

análise de dados da pesquisa e discussão de achados com a equipe do programa e a produção de 

relatório e disseminação de resultados. 

O estudo de avaliabilidade verifica a existência de condições concretas para avaliar ou não o projeto e 

responde as seguintes questões: o projeto possui problemas de gestão? Há registros de informações 

suficientes e adequadas? Existem recursos financeiros adequados? Na concepção e delimitação do 

escopo de avaliação são definidos os objetivos e foco da pesquisa e se decide sobre a cobertura do 

programa e se a avaliação será para melhoria de processos ou para mensurar custo efetividade do 

projeto. Na fase do desenho metodológico são discutidos o público-alvo da avaliação, a cobertura, a 

participação de entes institucionais, como será a coleta de dados, os tipos de entrevista, etc. Na 

condução do trabalho de pesquisa documental e\ou campo são definidas a operacionalização da coleta 

de dados e o seu arquivo, definição do método e da técnica de pesquisa social. Já a etapa de análise de 

dados da pesquisa e discussão de achados com a equipe do programa é feita a análise e interpretação 

dos dados com o apoio de um referencial teórico. Na última fase, produzem-se relatórios e 

disseminam-se os resultados, definindo uma estratégica adequada para o compartilhamento deles 

através do relatório de pesquisa (JANNUZZI, 2016). 

Como dito anteriormente existem diretrizes nacionais para M&A de projetos de extensão, neste 

sentido, a avaliação não deve ter o único propósito de controle e fiscalização e sim de criar condições 

para o aprendizado, melhoria de processos e como suporte na tomada de decisões sobre a continuidade 

ou não das ações de extensão. Não se pode pensar em uma proposta de avaliação da extensão sem que 

a mesma não esteja inserida e faça parte da avaliação institucional da IES. “O processo de avaliação da 

extensão deve iniciar-se, necessariamente, integrado ao processo de avaliação institucional da 

universidade e deve ter como fundamentos a missão e o perfil da instituição” (FORPROEX, 2001, v.3, 

p. 52). 

Segundo estas diretrizes, a avaliação deve abordar três níveis inter-relacionados: o compromisso 
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institucional para a estruturação e efetivação das atividades de extensão; o impacto das atividades de 

extensão junto aos segmentos sociais que são alvos ou parceiros dessas atividades; os processos, 

métodos e instrumentos de avaliação das atividades de extensão. 

Os indicadores de compromisso institucionais descritos são: 

a. O grau de formalização da extensão na estrutura universitária; 

b. A definição clara das políticas institucionais, com a explicitação de metas e prioridades; 

c. A conceituação e tipologia das atividades de extensão; 

d. A existência de sistemas de informação sobre as atividades desenvolvidas; 

e. O grau de participação da extensão no orçamento da universidade; 

f. O grau de valorização nas carreiras docente e técnico-administrativa; 

g. A existência de programas institucionais de fomento às atividades de extensão; 

h. O envolvimento dos docentes nas atividades; 

i. A interação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e a inserção das atividades 
de extensão nos programas departamentais; 

E os indicadores sociais das atividades seriam: 

a. Relevância social, econômica e política dos problemas abordados; 

b. Segmentos sociais envolvidos; 

c. Interação com órgãos públicos e privados e segmentos organizados; 

d. Objetivos e resultados alcançados; 

e. Apropriação, utilização e reprodução, pelos parceiros, do conhecimento envolvido na 
atividade de extensão; 

f. Efeito da interação resultante da ação da extensão nas atividades acadêmicas. (FORPROEX, 
1993). 

Com o objetivo de aprimorar a sistemática de monitoramento e avaliação das atividades de extensão, 

no XI Encontro do FORPROEX em 1997 é divulgado novos indicadores, agora quantitativos. Esses 

indicadores foram assim definidos: número de projetos desenvolvidos; público estimado; número de 

eventos realizados; público beneficiado; tipos de cursos de extensão realizados; número de certificados 

expedidos; número de produtos elaborados (CD, vídeos, filmes, cassetes); prestação de serviço 

realizada; número de municípios atendidos em ações extensionistas. (FORPROEX, 1997). 
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3. A extensão na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro: trajetória 
e projetos 

A Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho faz parte da estrutura administrativa da 

Fundação João Pinheiro, que está vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado e Minas 

Gerais (SEPLAG). Foi criada no ano de 1992 com o objetivo de formação de servidores capacitados 

em administração pública. Sua missão “é promover a modernização e a profissionalização da 

administração pública, formando e aperfeiçoando os quadros técnicos, difundindo novas práticas de 

gestão e desenvolvendo estudos e pesquisas na área de administração pública” (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2016). 

Conforme o decreto 47.214 de 30 de junho de 2017, que contém o estatuto da Fundação João Pinheiro, 

a Escola de Governo possui na sua estrutura administrativa a Gerência de Capacitação e Treinamento, 

Gerência de Extensão e Relações Institucionais, Gerência de Ensino e Pesquisa, Núcleo de Educação à 

Distância, além Do Núcleo de Referência do Professor Paulo Neves de Carvalho. 

O curso de superior em Administração Pública (CSAP) da Escola de Governo (EG) possui uma 

particularidade em relação aos outros cursos de Administração Pública do Brasil porque é um 

concurso público em que a conclusão do curso é uma de suas etapas de seleção. Após a colação de 

grau, os alunos ingressam na carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental 

(EPPGG), do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. 

Fazendo uma retrospectiva da institucionalização da extensão na Escola de Governo, pode-se observar 

que, nos primeiros 04 anos de funcionamento da EG, ou seja, até 1996 não existia nenhuma ação de 

extensão universitária formalizada na estrutura administrativa da Escola de Governo para cuidar 

dessas atividades. 

Registros administrativos da EG mostram que, no ano de 1997, temos a alteração da estrutura da 

Escola de Governo que transformou a Superintendência de Estágio em Superintendência de Extensão. 

Apesar da existência da superintendência de extensão a partir de 1997, no plano pedagógico do CSAP 

do ano de 1998 a compreensão do conceito de extensão ainda era distante do conceito de extensão 

divulgado pelo FORPROEX desde 1987. Segundo o documento, 

a escola de governo vem também acumulando vasta experiência na área de extensão, 
através da promoção de cursos de treinamento e requalificação de servidores 
públicos, dentro do conceito de "formação continuada". Tais cursos, executados de 
forma maciça e descentralizada, possibilitam a servidores de todos os níveis  o 
acesso às novas concepções de administração pública e às tecnologias mais 
modernas em sua área de atuação (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998, p. 2). 

Neste caso, a extensão era identificada como um meio de transferência de conhecimento unilateral e 

de capacitação para servidores públicos, sem o reconhecimento da possibilidade de troca de 

conhecimento e experiências entre a sociedade e o meio acadêmico através de projetos ou programas 
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com foco no desenvolvimento do espírito crítico de alunos e na área social. Essa concepção de 

extensão estava muito próxima da adotada pelo governo no Estatuto das Universidades Brasileiras de 

1931. 

As primeiras iniciativas de ações de extensão concebidas na perspectiva de extensão adotada por esse 

artigo surgiram em meados dos anos 2000 da conjugação de interesses de alunos e do corpo docente 

da Escola de Governo que cogitava oferecer atividades extraclasses aos estudantes. Mas, ainda nesse 

momento, não se percebem iniciativas claras para institucionalização da extensão. 

De acordo com a entrevistada A, a primeira atividade da EG em projetos de extensão foi no Projeto 

Rondon em 2006, demanda que surgiu por iniciativa dos próprios alunos da Escola de Governo. Até o 

atual ano de 2017, os alunos da EG participaram de 34 operações do Projeto Rondon, segundo 

registros administrativos da GERI. 

Já em 2007, foi implantado na escola o Laboratório de Políticas Públicas, que integraria as atividades 

complementares de graduação do Curso Superior de Administração Pública. O Laboratório consistia 

em ações e iniciativas diversas, voltadas para uma maior integração dos alunos com a máquina 

governamental e com a gestão pública. Representava, nesse sentido, um espaço para o 

desenvolvimento de ações orientadas para a produção de conhecimento teórico e prático sobre o setor 

público, governamental e não governamental e envolve ações de natureza distintas (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2007). 

Entre as atividades previstas no laboratório de políticas públicas podemos destacar: 
oficina de jogos de simulação sobre o processo de elaboração da peça orçamentária 
para o Estado de Minas Gerais, Projeto WEBAP (Consiste na elaboração de uma 
revista eletrônica no final do semestre contendo artigos e produções diversas sobre 
gestão pública, administração governamental, políticas sociais), Conexões Gerais 
(Visitas de 2 a 4 alunos a municípios mineiros para desenvolvimento de um 
determinado produto, definido conjuntamente pela coordenação e pelos governos 
locais), Conexão Brasil (visitas aos Ministérios e órgãos públicos federais em 
Brasília durante o mês de julho, durante 2 semanas, visando o conhecimento sobre o 
funcionamento do executivo federal e a elaboração de relatórios de visita, que 
deverão ser apresentados e discutidos com demais alunos e professores), Projetos 
Especiais em parcerias com outros órgãos públicos (Células de boas práticas, 
Conexão Assembleia Legislativa, Projeto gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 
e Impactos da regionalização da política ambiental em MG(FUNDAÇÃO JOÃO 
PINHEIRO, 2007). 

A entrevistada A confirma a importância do Laboratório para a extensão na EG: 

a extensão na Escola de Governo começa com o projeto laboratório de políticas 
públicas, sob o ‘guarda-chuva’ deste laboratório reunia-se ações que não estavam 
bem caracterizadas como ensino ou como pesquisa”. “O laboratório de políticas 
públicas tinha como proposta através de suas ações oferecer oportunidades de 
formação acadêmica complementar de caráter extensionista aos alunos fora da sala 
de aula. 

Ainda em 2007, tem-se a mudança da denominação de Superintendência de Extensão para Gerência de 

Extensão e Relações Institucionais. A estrutura de pessoal da gerência inicialmente era bem reduzida 
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com apenas o gerente e a secretária. Neste momento inicial da GERI, o desenvolvimento das ações foi 

mais voltado para o relacionamento institucional, principalmente na área de acordos de cooperação 

para a área de pesquisa e intercâmbio. 

A Extensão adquire novo significado e importância na Escola de Governo com a publicação do novo 

projeto pedagógico do CSAP em 2013, que manteve as 300 horas de atividades complementares de 

graduação (ACG) e incluiu outra modalidade de ação de extensão na matriz curricular, denominada 

Atividades de Imersão e Conexão, com carga horária mínima de 60 horas a ser cumprida por cada 

aluno. 

De acordo com a entrevistada A da GERI, a institucionalização da extensão na Escola de Governo teve 

impulso em 2007 com a criação da gerência. Entre 2007 e 2014 o foco foi em formalizar parcerias 

com outras universidades para oferecer oportunidades de experiências internacionais aos alunos. A 

preocupação neste período foi em avançar gradualmente na institucionalização da extensão dentro da 

Escola de Governo, mesmo com algumas dificuldades operacionais e institucionais de execução. 

Sendo assim, neste período, apesar do reconhecimento da gerência da importância e necessidade de 

um sistema de monitoramento e avaliação das atividades de extensão que se consolidava na Escola de 

Governo, este não foi formalizado e estruturado. 

Na Tabela 01, há o demonstrativo da evolução de projetos de extensão ofertados aos alunos e número 

de alunos extensionistas nos últimos 12 anos. 

TABELA 01 – Evolução das atividades de extensão na Escola de Governo – 2006-
2017 

 
Fonte: Elaboração própria com base em registros administrativos da GERI. 

Os dados da Tabela 01 mostram que as atividades de extensão na EG tiveram um salto expressivo 

entre 2015 e 2017. Até o final dos anos 2010 as iniciativas eram pontuais e a participação dos alunos 
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era modesta. De 2010 a 2014 as iniciativas começaram a se ampliar, trazendo junto mais alunos 

participantes. O momento atual frutífero da GERI certamente contou com a contribuição do acúmulo 

da experiência profissional da EG com as atividades de extensão que pode ser observado nessa 

trajetória. Mesmo em pequeno número, segundo a entrevistada A, “a extensão na escola sempre 

contou com o esforço de alguns alunos e professores, que correram atrás de projetos, de 

financiamento, de parcerias. O interesse e a garra dessas pessoas não podem ser ignorados no processo 

de criação de um espaço para a extensão na EG”. 

Além do crescimento do número de projetos de extensão e número de alunos inscritos nos últimos 

anos, os projetos tiveram uma diversificação temática também, ou seja, foram implementados 04 

projetos de imersão, 04 projetos educativos, 03 projetos de caráter social\cidadania, 01 projeto na área 

de consultoria em administração pública, 01 projeto de desenvolvimento dos valores da democracia e 

oratória e um 01 projeto relacionado à dinâmica de pesquisa na área de administração pública. 

O conceito de “imersão” é utilizado quando o estudante universitário, a partir de um projeto 

pedagógico correlacionado ao seu processo de formação, se distancia de sua região de estudo 

deslocando-se para uma localidade distante com o objetivo de compreender uma nova realidade. Os 

projetos de imersão são desenvolvidos em conformidade com a metodologia de pesquisa/ação, na qual 

o estudante atua e, ao mesmo tempo, aprende em conjunto com a população local por meio da troca de 

experiências, ampliando, assim, seus conhecimentos acadêmicos, questionando/ratificando/retificando-

os em confrontação com uma realidade específica (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016). 

A linha do tempo abaixo sistematiza a trajetória da extensão na Escola de Governo (Figura 01): 

FIGURA 01 – Principais marcos institucionais das atividades de extensão na Escola 
de Governo – 1992-2017 

 
Fonte: Elaboração própria com base em documentos institucionais e registros 

administrativos da EG e GERI. 

Diante dos avanços da institucionalização da EG, no crescimento quantitativo de projetos e alunos é 

oportuno pensar em uma sistemática de monitoramento e avaliação dos projetos de extensão. 
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4. Caminhos para o desenho de uma sistemática de M&A dos projetos de 
extensão da Escola de Governo 

Os projetos de extensão da EG são construídos tendo como parâmetros possibilitar o contato dos 

alunos com cidadãos com maior vulnerabilidade social e sua realidade complexa e diversificada, o 

pensamento crítico e questionador, a interdisciplinaridade, a confrontação entre o aprendizado de sala 

de aula e a realidade, significado de ser voluntário e a oportunidade de troca de experiências e 

vivências entre alunos e a comunidade. 

A concepção de projetos de extensão da Escola de Governo leva em consideração, ainda, as 

especificidades de um curso do Campo de Públicas, expressão utilizada há pouco mais de dez anos no 

Brasil e que compreende cursos de graduação em Administração Pública, Gestão Pública, Política 

Pública, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social. Trata-se, desse modo de uma área 

multidisciplinar (PIRES et al, 2012). 

Não foi identificado nas entrevistas qualquer esforço sistematizado de se realizar algum tipo de 

avaliação ex-ante dos projetos, nem mesmo de tipo diagnóstica sobre as situações de vulnerabilidade 

que motivam a proposição das iniciativas. 

Com o objetivo de facilitar a troca de informações e acompanhamento dos projetos de extensão, cada 

vez que uma iniciativa é proposta, é escolhido um aluno para assumir o papel de coordenador discente. 

[...] um responsável na GERI que procura fazer o acompanhamento e orientação 
para que os estudantes participantes e, principalmente, os estudantes coordenadores 
se sintam acolhidos e apoiados, além de orientados para realizar as atividades 
necessárias para a execução dos projetos. (Entrevistado B). 

De acordo com os entrevistados, os projetos de extensão não possuem uma sistemática de 

monitoramento e avaliação, e tanto a gerência quanto a EG não realizam a avaliação institucional da 

extensão. A avaliação dos projetos é feita através de reuniões de feedback pontuais com os alunos, que 

pode ser individual ou em grupos, com o objetivo de troca de informações e experiências e de tentar 

melhorar a execução dos projetos e elaborar relatórios de atividades anuais. Estes são produzidos pelas 

diretorias da Fundação João Pinheiro ao final de cada ano, com as informações do que foi realizado. 

Mas, nas palavras do entrevistado A: “o relatório de atividades não configura uma sistemática de 

monitoramento e avaliação. Não existe nenhuma iniciativa de divulgação de resultados da extensão, as 

informações ficavam restritas a direção da Escola de Governo e à presidência da Fundação João 

Pinheiro”. 

Já o entrevistado B afirma que, apesar da extensão ter adquirido recentemente novo patamar dentro da 

Escola de Governo, ainda prevalecem majoritariamente instrumentos de avaliação usados na gerência 

anterior. 

Não tivemos um avanço na estruturação de uma sistemática de monitoramento e 
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avaliação. A avaliação é feita através de reuniões de feedback mensais com 
coordenadores discentes dos projetos de extensão. Nestas reuniões participam 
técnicos da GERI e coordenadores discentes dos projetos de extensão com o  
objetivo de acompanhamento, identificação de problemas de execução e troca de 
experiências e informações entre os próprios alunos. O monitoramento e avaliação 
são feitos também através de conversas individuais com os coordenadores discentes 
na gerência. Estas conversas acontecem a qualquer dia e hora que o aluno desejar 
(Entrevistado B) 

O entrevistado C também confirma essa questão: 

O principal mecanismo está nas reuniões de planejamento e de feedback. O gerente, 
geralmente, se incumbe de manter o contato mais constante possível com 
coordenadores e participantes dos projetos para que se possa oferecer suporte, 
orientação e avaliação constante. 

Outra questão sobre as atuais iniciativas de monitoramento e avaliação da extensão da EG diz respeito 

ao registro de dados em sistemas informatizados. Até o momento, a GERI não dispõe de um sistema 

informatizado de registro de informações dos projetos de extensão, o que gera risco de perda de dados 

e reduzida transparência das atividades de extensão para o público externo. As informações são 

registradas em planilhas e relatórios do Word. O entrevistado A ressalta que: “é importante construir 

um sistema, um banco de dados com as ações de extensão que pudesse visualizar as ações de extensão 

ao longo dos anos, que pudesse extrair os dados deste sistema uma trajetória de determinadas ações de 

extensão”. 

Nota-se, através dos dados coletados pelas entrevistas, que há tentativa de monitorar e avaliar os 

projetos de extensão, mas ainda não existe uma sistemática de monitoramento e avaliação estruturada 

que permita, na perspectiva discutida neste artigo, uma análise mais abrangente e completa dos 

projetos, de modo a subsidiar os técnicos e gestor a tomarem decisões e que permita a implantação 

incremental da avaliação institucional da extensão na EG. 

4.1 Passos para o desenho de uma sistemática de M&A dos projetos de 
extensão da Escola de Governo 

Conforme discutido por Jannuzzi (2016) e apresentado na seção 3, para elaborar uma proposta de 

monitoramento e avaliação podem-se seguir seis passos, a saber: estudo de avaliabilidade do 

programa; concepção da pesquisa de avaliação e o seu escopo e foco investigativo; desenho da 

pesquisa e sua especificação metodológica; condução do trabalho de pesquisa documental e/ou de 

campo; análise da pesquisa e discussão de achados com a equipe do programa; produção do relatório 

de pesquisa; e disseminação de resultados. 

• 1º passo: Padronização da redação dos projetos 

Como ponto de partida para qualquer iniciativa de desenvolvimento de um projeto de extensão, 

sugere-se que a tomada de decisão seja embasada através de um projeto escrito de maneira 

padronizada, de modo a facilitar a comunicação sobre o projeto e a apresentação dele para os alunos, 
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professores e público atendido. 

Porém, antes mesmo da redação, registra-se a necessidade de se realizar avaliações de tipo ex- ante, 

como mínimo para saber se a concepção do projeto está de acordo com a política interna institucional 

da EG, ou mais especificamente, uma avaliação do tipo diagnóstica, potencial para levantar aspectos 

específicos da localidade e do público-alvo do projeto, de modo a subsidiar um desenho mais aderente 

à realidade. Além disso, esse elemento atende a dois indicadores definidos pelo FORPROEX (2001) 

para a avaliação das atividades de extensão: a relevância social, econômica e política dos problemas 

abordados e segmentos sociais envolvidos. 

Apesar das peculiaridades dos projetos de extensão, é necessário um mínimo de padronização na 

estruturação de projetos na sua fase de planejamento e tomada de decisão. Deve-se adotar um modelo 

padrão de documento de projeto que responda perguntas que sejam importantes tanto para entender o 

objetivo central como para subsidiar um sistema de registro de informações para gerar comparações 

com outros projetos, disponibilização de séries históricas e a sua publicidade de resultados. Sugere-se 

que esse formulário contenha os seguintes itens: 

a) Contexto, isto é, um pequeno diagnóstico sobre a situação problema ou sobre a demanda que 
motivou o projeto; 

b) Objetivos geral e específicos e indicadores; 

c) Justificativa, elemento que possibilita argumentar a importância do projeto e os resultados 
esperados; 

d) Tipo de atividade de extensão (educativa, imersão, conexão, internato); 

e) Produtos, entregas e atividades do projeto e indicadores; 

f) Recursos financeiros necessários; 

g) Recursos materiais necessários (transporte, seguro os alunos, máquina fotográfica, etc.); 

h) Parcerias (com setores da EG, outros órgãos da administração pública, administração privada 
ou do 3º setor); 

i) Público-alvo e estimativa de atendimento; 

j) Número de alunos envolvidos e horas de dedicação; 

k) Número de professores envolvidos e horas de dedicação; 

l) Cronograma geral do projeto. 

• 2ª passo: Concepção da pesquisa de avaliação de cada projeto 

Cada projeto tem suas especificidades, natureza, complexidade, produtos e resultados esperados com a 
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pesquisa de avaliação. Por isso, deve-se refletir sobre o que se quer avaliar, o tipo de avaliação, quem 

será responsável por ela, que técnicas e indicadores utilizar. Na perspectiva de Jannuzzi (2016), 

sugere-se que a avaliação dos projetos de extensão da EG considere tanto a dimensão dos processos, 

que se associa ao monitoramento, quanto a de resultados. 

No caso da primeira, faz-se necessário observar as dificuldades e as boas práticas da implementação 

do projeto, identificando gargalos, erros de planejamento de modo a se fazer ajustes pertinentes no 

desenho ou na estratégia de execução. Algumas perguntas sobre essa dimensão poderiam ser: Os 

recursos financeiros envolvidos no projeto estão de acordo com critérios de eficiência definidos pela 

GERI? Podemos melhorar os processos? As parcerias realizadas são exitosas? Qual é a contribuição 

delas? 

Já no caso da dimensão de resultados, é fundamental que os projetos coletem e sistematizem dados 

sobre os efeitos que as iniciativas podem gerar, tanto nas condições sociais público-alvo quanto na 

formação dos alunos. Trata-se de se fazer a confrontação entre os objetivos e metas previstos quando 

na concepção do projeto e os resultados alcançados. Avaliar resultados é fundamental para a decisão 

sobre a continuidade dos projetos, para mensurar os esforços decorrentes do investimento e para 

legitimar a necessidade de encerrar alguma iniciativa. Assim sendo, consegue-se atender a outros 

indicadores especificados pelo FORPROEX (2001), a saber: objetivos e resultados alcançados; 

apropriação, utilização e reprodução, pelos parceiros, do conhecimento envolvido na atividade de 

extensão; efeito da interação resultante da ação da extensão nas atividades acadêmicas. 

Neste sentido, acredita-se ser fundamental especificar, no momento da elaboração dos projetos, um 

conjunto de questões relevantes sobre a implementação e os resultados dos projetos, de modo a 

subsidiar a concepção da pesquisa de avaliação de cada projeto. 

Quanto à avaliação ser interna ou externa, a mais indicada é a interna (JANNUZZI, 2016) com o 

envolvimento de técnicos e alunos da Escola de Governo, atendendo, inclusive ao que recomenda o 

FORPROEX “embora considere igualmente importantes às avaliações interna e externa, a 

metodologia de avaliação vai privilegiar a perspectiva interna”. (FORPROEX, 1999). 

Sobre as técnicas e procedimentos, sugere-se utilizar de entrevistas com alunos, beneficiários, 

parceiros institucionais envolvidos, professores, análise documental, ou ainda questionários 

quantitativos elaborados pela GERI, de acordo com o tipo de projeto de extensão e tendo como 

referência os indicadores sugeridos pelo FORPROEX. 

• 3º passo: Realizar e acompanhar a avaliação 

A avaliação poderia ser acompanhada por reuniões sistemáticas entre os alunos e o professor 

coordenador, com o registro em atas e nas reuniões individuais entre o gerente e o coordenador 

discente do projeto de extensão. Sobre esse assunto, o entrevistado D afirma que “nessas reuniões 
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seria importante que tudo que fosse discutido ali, seja registrado em ata e se dessem notícias sobre os 

resultados das avaliações”. 

• 4º passo: Sistematização dos dados e dos resultados da pesquisa de 
avaliação 

A sistematização dos dados e resultados deve desde a definição e elaboração do projeto, bem como 

durante e após a execução com o registro de resultados parciais e definitivos. Seria ideal usar um 

sistema informatizado. A EG ainda não disponibiliza a GERI um sistema para registro das atividades 

de extensão, uma alternativa seria usar o sistema online SIGPROJ disponibilizado pelo MEC aos IES 

públicas. Este registro eletrônico permite a divulgação tanto ao público interno quanto ao público 

externo, ou seja, favorece maior transparência das ações de extensão desenvolvidas pela GERI e os 

dos seus resultados. Além disso, permite a agilidade na emissão de relatórios gerenciais, maior 

confiabilidade, centralização de informações, maior segurança e padronização de procedimentos. 

• 5º passo: Socialização de resultados 

Os resultados devem ser divulgados através de seminários e relatório final sobre o projeto. Sugere-se a 

realização de seminários ao início de cada semestre, direcionados a alunos, professores e técnicos 

administrativos da Fundação João Pinheiro, para divulgar os projetos os resultados dos projetos de 

extensão realizados no semestre anterior. 

Sugere-se ainda, que o coordenador discente produza um relatório de lições de aprendizagem e 

resultados para compartilhar com alunos, professor coordenador e para arquivo da própria gerência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O avanço e consolidação da extensão universitária na Escola de Governo ainda não terminaram, e, 

neste processo de institucionalização, alunos, professores e gestores ao longo de décadas fizeram 

contribuições importantes. 

O conceito de extensão adotado pela Escola de Governo não foi estático e único durante este período, 

no inicio a extensão era considerada como forma de oferecer cursos e treinamentos para capacitar 

servidores públicos da Administração Pública mineira. 

Nesta transformação da extensão dentro da EG temos como marcos importantes: a primeira 

participação no Projeto Rondon, iniciativa de alunos, o projeto Laboratório de Públicas, a criação e 

obrigatoriedade de realizar Atividades Complementares de Graduação (ACG), a participação em 

Atividades de Imersão e Conexão, Estatuto da Fundação João Pinheiro e a tentativa de aprovação no 

ano de 2017 de um documento para normatizar a participação de alunos nos projetos de extensão. 

Apesar de reconhecer que há um avanço na institucionalização da extensão na Escola de Governo nos 
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últimos anos ainda não existe um sistema de monitoramento e avaliação formal para avaliar as 

atividades. 

A proposta de monitoramento e avaliação foi escrita seguindo seis passos: estudo de avaliabilidade do 

programa; concepção da pesquisa de avaliação e o seu escopo e foco investigativo; desenho da 

pesquisa e sua especificação metodológica; condução do trabalho de pesquisa documental e/ou de 

campo; análise da pesquisa e discussão de achados com a equipe do programa; produção do relatório 

de pesquisa; e disseminação de resultados. 

Os caminhos sugeridos para um possível desenho de uma sistemática de monitoramento e avaliação 

dos projetos de extensão são: padronização da redação dos projetos, concepção da pesquisa de 

avaliação de cada projeto (com foco em processos, resultados), realização da avaliação 

(preferencialmente interna), sistematização dos dados e dos resultados da pesquisa de avaliação 

(através de sistema informatizado) e socialização de resultados (por meio de eventos semestrais e 

relatórios gerenciais por projeto). 

Na construção e debate sobre um sistema de monitoramento e avaliação dos projetos de extensão é 

importante conhecer os princípios e diretrizes do Plano Nacional de Extensão proposto pelo Fórum de 

Pro Reitores de Extensão Universitária (FORPROEX). A adoção dos princípios e diretrizes do Plano 

Nacional de Extensão vai permitir criar condições para comparações com ações de extensão de outras 

IES e seguir uma orientação adotada pela maioria das instituições de ensino superior públicas. 

Foram sugeridos caminhos para o fortalecimento da extensão na EG: adoção das diretrizes do 

FORPROEX, a criação de um colegiado ou comissão para discutir o presente e futuro da extensão 

dentro da Escola de Governo, a participação regular nos encontros do FORPROEX, inclusão na 

avaliação institucional da participação de professores nas atividades de extensão e a informatização no 

registro de dados. Caminhos que podem também contribuir para a construção de uma sistemática de 

monitoramento e avaliação. 

Na definição de uma sistemática para os projetos de extensão oferecidos pela GERI deve-se  ter 

clareza sobre quais são os objetivos esperados com a avaliação, metas que devem ser perseguidas e 

quais indicadores adequados a cada projeto. Os projetos possuem uma diversidade e flexibilidade que 

não permite a definição de metas e indicadores padronizados para todos. Esta diversidade não seria 

diferente nos projetos oferecidos pela GERI através da Escola de Governo. 

As recomendações para a sistemática de monitoramento e avaliação aqui apresentadas têm como 

proposta inicial abrir a discussão na Escola de Governo sobre o assunto e ao mesmo tempo oferecer 

uma sugestão concreta para a sua implantação. Esta proposta também pode oferecer uma contribuição 

para a gestão da extensão da Escola de Governo e entender a dinâmica de realização de cada projeto, 

tendo impacto nas decisões sobre a criação, manutenção ou extinção de projetos ofertados aos alunos.  



 

 
ST 01 – ENSINO E EXTENSÃO NO CAMPO DE PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

49 

Referências 

BOULLOSA, Rosana de Freitas; ARAÚJO, Edgilson Tavares. Avaliação e monitoramento de 
projetos sociais. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2009. 

CHIANCA, Thomaz. Avaliando programas sociais: conceitos, princípios e práticas. In: CHIANCA, 
Thomaz; MARINO, Eduardo; SCHIESARI, Laura. Desenvolvendo a cultura de avaliação em 
organizações da sociedade civil. São Paulo: Global, 2001 apud SILVA, Denise B. M.; BARBOSA, 
Valeska C. Avaliação e indicadores da extensão na UFMG. CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 12, Quito-Equador, 2013. Anais. Quito: ALEU, 2013. 

CUNHA, Murilo Bastos da. Metodologias para estudo dos usuários de informação científica e 
tecnológica. Revista de Biblioteconomia de Brasília, Brasília, v. 10, n. 2, p. 5-19, jun./dez. 1982. 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS. Conceito de extensão, institucionalização e financiamento: documento final. 
Brasília, 1987. 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS. Cuiabá, 1993. 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS. Curitiba, 1997. 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS. Curitiba, 1999. 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS. Plano Nacional de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001. (Extensão 
Universitária, v.1). 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus, 2012. 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Projeto Pedagógico do Curso de Administração Pública 
(CSAP). Belo Horizonte, [2007]. 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Projeto Pedagógico do Curso de Administração Pública 
(CSAP). Belo Horizonte, [2012]. 

GURGEL, Roberto Mauro. Extensão universitária: comunicação ou domesticação. São Paulo: 
Cortez/Autores Associados; Fortaleza: UFC, 1986. 

JANNUZZI, Paulo de Martino. Monitoramento e avaliação de programas sociais: uma introdução 
aos conceitos e técnicas. 3. ed. Campinas: Alínea, 2016. 

NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel (Org.). Extensão Universitária: diretrizes conceituais e 
políticas – Documentos básicos do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas Brasileiras 1987-2000. Belo Horizonte: PROEX/UFMG, 2000. 

PIRES, Valdemir et al. (2012). Campo de públicas: campo de formação, pesquisa e atuação 
profissional que congrega os cursos de graduação em administração pública, gestão pública, políticas 
públicas, gestão de políticas públicas e gestão social. Disponível em: 
<https://www.campodepublicas.wordpress.com/about/>. Acesso em: 19 jan., 2017. 

PUCCI, Bruno. A indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão. Impulso, Piracicaba, SP, p. 33-



 

 
ST 01 – ENSINO E EXTENSÃO NO CAMPO DE PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

50 

42, 1991. 

SIEUTJES, Maria Helena Silva Costa. Refletindo sobre os três pilares de sustentação das 
universidades: ensino-pesquisa-extensão. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 33, 
n.3, p.99-111, maio/jun.1999. 

SILVA, O. da. O que é extensão universitária. Integração: ensino, pesquisa e extensão, São Paulo, v. 
3, n. 9, p. 148- 149, maio 1997 apud NUNES, Ana Lúcia de Paula Ferreira; SILVA, Maria Batista da 
Cruz. A extensão universitária no ensino superior e a sociedade. Mal-estar e Sociedade, Barbacena- 
MG, v.4, n.7, p. 119-133, jul./dez. 2001. . Disponível em: 
<http://revista.uemg.br/index.php/malestar/article/view/60>. Acesso em: 04 dez. 2016.  

SOUSA. Ana Luiza Lima. A história da extensão universitária. São Paulo: Alínea, 2010. 

TOALDO, Olindo Antonio. Extensão universitária: a dimensão humana da universidade. Santa 
Maria: UFSM, 1977. 

UNESCO. Guia para monitoramento e avaliação de projetos baseados em comunidades. Paris: 
UNESCO, 2009.



 

 

51 

Anais do Encontro Nacional de Ensino 
e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 
 

 
 
AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS OPERACIONAIS DO 
FUTURO OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DE SANTA CATARINA 

Mateus Muniz Corradini, Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarin | CBMSC 
Patrícia Vendramini, Universidade do Estado de Santa 
Catarina | UDESC 

RESUMO 
Este trabalho objetivou avaliar o grau de desenvolvimento das competências adquiridas nos cadetes do Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina durante a sua formação, de acordo com as orientações da Matriz Curricular 
Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A pesquisa Descritiva na forma de Estudo de Caso foi 
realizada com três recentes turmas do Curso de Formação de Oficiais. Para a coleta de dados, foram selecionadas 
11 disciplinas operacionais. De maneira geral, as três turmas avaliaram as competências elencadas com uma 
classificação de alta importância, com tendência para extrema importância; e com médio domínio, com 
tendência a alto domínio demonstrando que os cadetes que fizeram parte desta pesquisa tiveram a percepção de 
ter desenvolvido as competências recomendadas pela Matriz para as disciplinas operacionais. 
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AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS OPERACIONAIS DO FUTURO OFICIAL 
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA 

CORRADINI, Mateus Muniz 

VENDRAMINI, Patrícia 

INTRODUÇÃO 

No início dos anos 2000, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao 

Ministério da Justiça, apresentou a Matriz Curricular Nacional (MCN), cuja finalidade é nortear a 

formação e capacitação continuada dos profissionais do quadro da Segurança Pública (BRASIL, 

2012). 

Em 2010, a Senasp realizou uma pesquisa de Profissiografia e Mapeamento de Competências 

com membros de Instituições que compõem esta Secretaria, entre elas: Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros Militar e Polícia Civil. Os resultados mostraram que a Segurança Pública requer 

competências técnicas e comportamentais específicas, cada vez mais focadas nas exigências 

atuais, afastando-se de uma atuação genérica. Além disso, a pesquisa indicou as tarefas e 

competências mais importantes para os cargos, possibilitando explicitar as lacunas na capacitação 

e indicar as áreas em que o treinamento se mostra prioritário (BRASIL, 2012). 

Já em 2012, ocorreu o Encontro Técnico da Matriz Curricular Nacional, cujo objetivo foi validar 

o trabalho realizado e consolidar a versão final do documento, o qual foi publicado em 2014. 

Ao se desvendar qual o Perfil Profissiográfico é o mais adequado para os Corpos de Bombeiros 

Militares, torna-se possível indicar a gama de competências a ser desenvolvida nos cursos de 

formação, as ações de capacitação e os treinamentos. O estudo capitaneado pela Senasp também 

priorizou a necessidade de padronização entre a formação e capacitação de bombeiros de todos os 

estados brasileiros. Isto porque de, certa maneira, há liberdade para cada Corporação estadual 

aprovar seus currículos de ensino, o que pode e acaba por gerar diferenças significativas na 

formação/capacitação dos bombeiros de um determinado estado ao ser comparado com outros 

bombeiros formados/capacitados no mesmo tipo de curso, porém em outro estado da Federação. 

Nesta mesma linha de ação, o mapeamento de competências consiste em identificar as 

competências técnicas e comportamentais que os profissionais detêm e as lacunas existentes, a 

fim de otimizar o seu desempenho. O processo de mapeamento de competências permite 

identificar com maior exatidão as necessidades de treinamento e capacitação, pois define as 

competências ou as habilidades que o profissional deve desenvolver. Desta maneira, ao alinhar as 

competências individuais dos seus profissionais com as competências necessárias para que 
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atinjam seus objetivos estratégicos, almeja-se, acima de tudo, o aprimoramento das Instituições 

de Segurança Pública (BRASIL, 2012). 

Mapeando-se as competências necessárias para a formação/capacitação dos bombeiros, divididas 

por áreas de atuação (disciplinas curriculares), torna-se possível clarificar aos 

professores/instrutores de cada disciplina curricular, quais conhecimentos, habilidades e atitudes 

devem ser desenvolvidas nos alunos, a fim de que eles estejam bem preparados para atuar nas 

atividades do cotidiano bombeiril. 

Um dos pontos aprofundados neste estudo foi a avaliação das competências desenvolvidas nas 

disciplinas operacionais durante o Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros 

Militar de Santa Catarina (CBMSC). Estas competências foram mapeadas pela MCN, isto é, a 

Senasp elencou todas as competências que foram julgadas importantes para a profissão de 

bombeiro militar. 

Tendo em vista que as funções principais do Oficial Subalterno, período inicial da carreira do 

Oficialato, são voltadas à atividade operacional (combate a incêndio, busca e salvamento, 

segurança contra incêndio, dentre outras), é evidente que a sua formação deve possuir uma ampla 

preocupação em desenvolver tais competências de cunho técnico-operacional. Faz-se necessário 

esclarecer que ao longo da sua carreira, por meio da promoção a postos superiores e assunção de 

novas funções, o conhecimento e atuação do Oficial BM tende a se distanciar um pouco da área 

operacional, priorizando conhecimentos táticos e gerenciais e, posteriormente, voltando-se para 

áreas estratégicas de interesse institucional. Tanto é verdade que tais conhecimentos são 

enfatizados durante cursos de aperfeiçoamento que o Oficial BM realiza ao longo da carreira, 

neste caso: o Curso de Comando e Estado-Maior (requisito para promoção a Major BM) e o 

Curso de Altos Estudos Estratégicos (requisito para promoção a Coronel BM). 

Apesar deste avanço na composição da Matriz Curricular para alinhar práticas e resultados, 

observa-se que o CBMSC não verifica, ao final de cada disciplina, se os cadetes estão 

desenvolvendo as competências necessárias para uma atuação operacional conforme as diretrizes 

preconizadas. 

Diante disso, tem-se como objetivo geral deste artigo avaliar o grau de desenvolvimento das 

competências adquiridas para a atuação operacional nos cadetes do Corpo de Bombeiros Militar 

de Santa Catarina durante a sua formação, de acordo com as orientações da Matriz Curricular 

Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

Para tal, após o capítulo introdutório em que se apresenta a problemática e a proposta da pesquisa, 

o capítulo dois aborda as normativas institucionais da Matriz Curricular Nacional bem como os 
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aspectos teórico-conceituais que orientam a avaliação de competências. 

1. Fundamentos Institucionais e Teórico-Conceituais da Avaliação de 
Competências 
Para amparar as análises desta pesquisa, fundamenta-se a seguir o arcabouço teórico- 

metodológico relativo ao desenvolvimento e à avaliação de competências, o conceito de perfil 

profissiográfico que orienta a gestão por competências e a Matriz Curricular Nacional da 

Segurança Pública, que sustenta a avaliação aplicada no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. 

1.1 Matriz Curricular Nacional 

As ações formativas de Segurança Pública, planejadas com base na MCN, têm como objetivo 

geral (BRASIL, 2014, p. 40): 

favorecer a compreensão do exercício da atividade de Segurança Pública como 
prática da cidadania, da participação profissional, social e política num Estado 
Democrático de Direito, estimulando a adoção de atitudes de justiça, 
cooperação, respeito à lei, promoção humana e repúdio a qualquer forma de 
intolerância. 

Conforme a mesma bibliografia, uma das áreas temáticas propostas pela MCN é “Funções, 

Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública”, na qual estão englobadas as disciplinas 

operacionais e corresponde à concretização de todo o processo de formação, instrumentalizando o 

profissional de Segurança Pública ao desempenho de sua função específica. Entretanto, a 

qualidade do desempenho está vinculada às competências cognitivas, operativas e atitudinais 

relacionadas com as demais áreas temáticas. Na área supracitada, encontram-se os conteúdos 

relativos aos aspectos técnicos e procedimentais inerentes ao exercício das diversas funções 

profissionais. Tais conteúdos devem integrar as ações formativas e as demais áreas temáticas. 

Entre os exemplos de temas a serem desenvolvidos nesta área temática específica, pode-se citar: 

as técnicas de atendimento pré-hospitalar; salvamentos aquático, terrestre e em altura; combate a 

incêndio; e produtos perigosos. 

A Senasp ressalta que as ações de caráter formativo devem visar ao desenvolvimento das 

competências necessárias à atuação do profissional de segurança pública no contexto onde são 

apresentadas as necessidades e as exigências sociais. 

Além disso, “os currículos e programas de atividades formativas devem ser compostos por um 

núcleo comum (básico) e uma parte específica.” (BRASIL, 2014, p. 67). O núcleo comum é 

composto por disciplinas que possuam conteúdos cujo objetivo é a garantia de unidade de 

pensamento e ação dos profissionais da área de Segurança Pública. As disciplinas do núcleo 
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comum contemplam os conteúdos que constituem os currículos dos cursos de formação de todas 

as instituições de ensino da Segurança Pública. Nesta análise, a parte específica do currículo 

deverá ser composta por disciplinas que congreguem conteúdos relacionados diretamente com a 

especialidade que irão desempenhar, com as necessidades e peculiaridades regionais, atuando de 

maneira complementar ao núcleo comum. 

Para cada disciplina da Malha Curricular foi elaborado um Mapa de Competências (Aspectos 

Conceituais, Aspectos Procedimentais e Aspectos Atitudinais) e a descrição da referida disciplina 

(contextualização, objetivos, conteúdo programático, carga horária recomendada, estratégias de 

ensino-aprendizagem, avaliação da aprendizagem e referências bibliográficas). Assim, a MCN foi 

muito específica e assertiva ao descrever e elencar as competências para cada disciplina dos 

cursos de formação da Segurança Pública. A definição do rol de competências é norteada pelo 

perfil profissiográfico que se espera de cada profissional que atua na Segurança Pública, tal 

conceito será explorado na próxima seção. 

1.2 Perfil Profissiográfico 

Dezinot (2003) explica que o perfil profissiográfico é muito mais abrangente do que uma simples 

descrição de cargos, pois aprofunda e detalha, como pré-requisitos, as especificações necessárias 

ao desempenho competente das tarefas e atribuições de uma determinada profissão. Envolve as 

tarefas realizadas na atividade (descrição do cargo), e também as características pessoais 

(necessárias ou restritivas/impeditivas), os conhecimentos e as habilidades necessários para 

desenvolver, com êxito, o trabalho específico deste cargo. 

Fernandes e Hipólito (2013, p.164) também explicitam a utilidade da aplicação da análise do 

perfil e do potencial dos recursos humanos nas organizações: “Trata-se de dimensões de análise 

que revelam aptidão, e não competências; no entanto, seus resultados podem sinalizar para a 

predisposição ao exercício de algumas competências, ainda que não o garantam”. 

Pelo exposto, as organizações passaram a dar grande importância ao recrutamento e seleção de 

pessoas, no intuito de buscar os recursos humanos que melhor atendam sua demanda, isto é, 

aqueles profissionais que apresentem o perfil e as competências adequadas às necessidades 

organizacionais (FAIAD et al., 2012). 

Contudo, ainda na maior parte das vezes, o desenho de cargos utilizado nas organizações não 

resulta de uma análise profissiográfica e de um mapeamento de competências, sendo resultado de 

uma descrição de funções previstas, com base na opinião particular de gestores/chefes, sem 

considerar a real atividade desempenhada pelos trabalhadores (SANTA CATARINA, 2012). 

Conforme Faiad et al. (2012), a análise profissiográfica serve como instrumento auxiliar não só 
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no processo seletivo como também para o curso de formação, já que possibilita a determinação 

dos aspectos mínimos a serem abordados nas disciplinas ministradas durante o período de 

formação, com o fim de buscar o perfil de profissional que mais se aproxime do exigido pela 

instituição e pela sociedade. Para compreender as relações entre o perfil profissiográfico e o 

desenvolvimento de competências, aborda-se esse conteúdo a seguir. 

1.3 Mapeamento de Competências 

Le Boterf (1995), ao conceituar competência, ressalta que é colocar em prática um certo saber – 

teórico, procedimental e/ou atitudinal – num determinado contexto (relações de trabalho, cultura 

da empresa, imprevistos, limitações de tempo e recursos, dentre outros aspectos), isto é, só 

haveria competência quando houvesse ação. McLagan (1997) e também Parry (1996) detalham 

que a competência seria a somatória da entrega de alguma tarefa somada às características da 

pessoa que podem ajudá-la a entregar tal tarefa com maior facilidade (perfil), tendo em vista que 

o fato da pessoa possuir as qualificações necessárias para um trabalho não assegura que a mesma 

irá entregar o que lhe é demandado. 

Já o Mapeamento de Competências “tem como proposta identificar e analisar as competências 

profissionais (técnicas e comportamentais) necessárias ao bom desempenho de determinado 

cargo.” (BRASIL, 2012, p. 11). 

A partir do levantamento realizado pela Senasp (BRASIL, 2012), as competências necessárias aos 

integrantes das Instituições de Segurança Pública foram descritas e direcionadas ao que se é 

esperado para o bom desempenho no cargo (comportamentos objetivos e observáveis no ambiente 

de trabalho). Após o mapeamento das competências, elaborou-se a modelagem dos perfis de 

competências necessárias a um determinado cargo. Desta forma, é possível, a partir daí, fazer um 

diagnóstico das competências profissionais, ou seja, identificar o gap (lacuna) existente entre as 

competências necessárias à consecução dos objetivos estratégicos e as competências internas 

disponíveis na organização. Esse diagnóstico, por sua vez, subsidia decisões de investimento na 

captação e desenvolvimento de profissionais que apresentam essas competências ou na formação 

daqueles que precisam apresentá-las. 

Vieira (2013, p. 41) complementa ao descrever que 

uma competência, portanto, deve representar um desempenho ou 
comportamento esperado, indicando o que o profissional deve ser capaz de 
fazer. Esse comportamento deve ser descrito utilizando-se um verbo e um 
objetivo de ação. A ele pode ser acrescido, sempre que possível e conveniente, 
uma condição na qual se espera que o desempenho ocorra. Pode incluir, ainda, 
um critério que indique um padrão de qualidade considerado satisfatório. 

O autor resume o mapeamento das competências, ratificando que se deve elencar as 
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competências, a descrição do comportamento esperado do profissional, além de indicadores de 

desempenho. É a partir do mapeamento que a gestão por competências torna-se possível. 

1.4 Gestão por Competências 

Segundo Brandão e Guimarães (2001), existe diferença entre os termos gestão de competências 

e gestão por competências. O primeiro termo diz respeito à forma como a organização planeja, 

organiza, desenvolve, acompanha e avalia as competências necessárias ao seu negócio, enquanto 

o último sugere que a organização divida o trabalho de suas equipes segundo as competências. A 

gestão de competências pode incluir, ou não, a gestão por competências. 

Nesta vertente, Koenig (1996 apud ANTONELLO, 2007) afirma que a aprendizagem nas 

organizações, como fenômeno coletivo de aquisição e elaboração de competências, pode 

contribuir efetivamente para o processo de mudança organizacional. A dimensão coletiva da 

aprendizagem pode ser ativada de duas maneiras, de forma simultânea ou não. O primeiro modo 

baseia-se na difusão de ideias e/ou práticas construtivas de novas competências. O segundo modo 

é sustentado pela criação de relações entre as competências preexistentes, proporcionando a 

interação entre os atores, que normalmente estão habituados a mobilizar suas competências de 

maneira independente. Portanto, a eficácia de uma organização, como o próprio nome diz, não 

depende apenas do desempenho solitário de poucos profissionais, mas sim da sinergia decorrente 

do trabalho de todos os seus membros, os quais devem desenvolver as competências que 

transformarão a organização, otimizando o seu desempenho como um todo. 

Para Vieira (2013), a abordagem da competência pode variar conforme o foco dado: na iniciativa 

privada, a competência está atrelada à competitividade da empresa, enquanto no serviço público, 

está atrelada à eficácia do serviço, voltando-se para a capacitação de pessoal. Todavia, em ambos 

os casos, a competência deve envolver a gestão de pessoas. 

Um aspecto interessante indicado por Fernandes e Hipólito (2013) é o que aponta para a 

necessidade de se observar não apenas o repertório de capacidades de cada pessoa, mas também a 

“agregação de valor” e a “entrega” do profissional para a organização. Se os profissionais fossem 

reconhecidos apenas pelo seu repertório de capacidades e atitudes, minimizar-se-ia a relevância 

da mais importante expectativa da organização em relação às pessoas, que é a sua contribuição. 

Dutra (2008 apud SILVA & MELLO, 2011) aponta que, embora a competência seja 

compreendida por muitos como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, tal 

enfoque é pouco instrumental, pois o fato de algumas pessoas possuírem esse conjunto não é 

garantia de que haverá agregação de valor à organização. E essa agregação de valor está 

relacionada a algo que a pessoa entrega de maneira efetiva à organização e que lá permanece 
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independentemente da sua presença. Então, a agregação de valor não significa somente atingir 

metas, mas melhorar processos e introduzir inovações. 

Como se observa, a gestão por competências é um modelo de gestão que busca o  

desenvolvimento das pessoas e da organização de forma sistêmica. Vieira (2013) explica que a 

gestão por competências pode ser considerada um processo contínuo, onde inicialmente é 

formulada a estratégia da organização, com a definição da missão, visão de futuro e seus 

objetivos estratégicos e, em seguida, é feito o diagnóstico ou mapeamento das competências: 

organizacionais e humanas. Sendo assim, o planejamento estratégico da organização pode ser 

considerado como a estrutura necessária para sustentar a adoção da gestão por competências. 

Sobre a importância da avaliação das capacitações, Vieira (2013) enfatiza que os resultados 

obtidos a partir da avaliação trarão informações importantes sobre a eficácia da organização, bem 

como fornecerão informações para as correções necessárias ao aperfeiçoamento das ações e dos 

programas de desenvolvimento e capacitação do órgão. Portanto, a avaliação de uma capacitação 

envolve analisar o quanto o servidor, após ser capacitado, é capaz de aplicar as novas 

competências adquiridas em seu contexto de trabalho. 

1.5 Desenvolvimento de competências por meio do ensino 

A aprendizagem refere-se à construção/reconstrução do conhecimento, envolvendo as seguintes 

competências (BRASIL, 2014): 

• Cognitivas (aprender a pensar): requerem o desenvolvimento do pensamento 
por meio da pesquisa e da organização do conhecimento e que habilitam o indivíduo a 
pensar de forma crítica e criativa, comunicar-se e estar ciente de suas ações. 

• Operativas (aprender a atuar): requerem a aplicação do conhecimento teórico 
em prática responsável, refletiva e consciente. 

• Atitudinais (aprender a ser e a conviver): visam estimular a percepção da 
realidade, através do conhecimento e do desenvolvimento das potencialidades 
individuais, da interação com o grupo e a convivência em diversos ambientes: familiar, 
profissional e social. 

Para Durand (1998), conhecimentos, habilidades e atitudes representam dimensões 

interdependentes da competência. O conhecimento é um conjunto de informações armazenadas 

na memória da pessoa, com relevância e impacto em seu comportamento. Habilidade é a 

capacidade de fazer uso produtivo do conhecimento, ou seja, saber como fazer algo. E a atitude, 

por sua vez, diz respeito à predisposição da pessoa em relação ao trabalho, a objetos ou a 

situações. 
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A presente pesquisa, apesar de avaliar as competências desenvolvidas pelos cadetes nas 

disciplinas operacionais do CFO do CBMSC, isto é, mais voltadas às competências operativas, 

não pode negligenciar as demais competências (cognitivas e atitudinais), haja vista que a 

aprendizagem efetiva necessita da integração entre todos os tipos de competências. 

Faiad et al. (2012) alertam que é preciso ainda considerar que somente conhecimento técnico e 

qualificação do indivíduo, tratados isoladamente, não representam toda a noção de competência. 

Deve-se considerar seu comportamento, em termos da manifestação de suas atitudes para com o 

trabalho. Assim, é possível considerar a competência apenas quando há ação, aplicação, 

movimento, ou seja, saber mobilizar o repertório individual em diferentes contextos envolvidos 

na situação de trabalho. 

Desta maneira, verifica-se que as competências devem ser desenvolvidas ao longo da formação 

profissional, principalmente pelo enfrentamento de situações problematizadoras, as quais se 

aproximam bastante da realidade. Assim, os profissionais, na condição de alunos necessitam 

integrar os diversos conteúdos aprendidos em várias disciplinas, no intuito de resolver quaisquer 

problemas, dotando-os de uma consciência e visão global sobre os conhecimentos a serem 

aplicados em situações reais. 

2. Procedimentos Metodológicos 

Quanto à lógica, esta pesquisa caracteriza-se por ser do tipo Indutiva conforme Marconi e 

Lakatos (2011, p. 110), em que a “aproximação dos fenômenos caminha geralmente para planos 

cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e teorias (conexão 

ascendente).” A análise dos dados partirá das respostas dos alunos de três recentes turmas de 

CFO, tentando-se realizar uma inferência para o contexto geral da Corporação. 

A abordagem do problema é Quantitativa, pois a análise dos dados será feita com base nos 

indicadores numéricos advindos das respostas dos alunos de três recentes turmas de CFO, 

inclusive utilizando dados de médias e porcentagens. A partir de tais resultados numéricos será 

realizada a fase da discussão. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, é do tipo Descritiva, pois apenas observou e analisou as 

respostas e demonstrar se o que está sendo feito nas disciplinas operacionais do CFO do CBMSC 

está seguindo as orientações da Matriz Curricular Nacional quanto ao desenvolvimento de 

competências. 

Em relação à estratégia de pesquisa, esta é considerada um Estudo de Caso, já que a pesquisa foi 

feita com três recentes turmas de CFO, do Centro de Ensino Bombeiro Militar, que congrega a 
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formação de bombeiros militares (Praças e Oficiais), cujas formaturas ocorreram ou ocorrerão 

depois do ano de 2014, ano em que foi publicada a nova MCN. Destarte, a escolha de tais turmas 

foi devido ao período de formação oportuno (após 2014), sendo, portanto, uma amostra 

intencional, com a finalidade de analisar, quanto ao desenvolvimento de competências nas 

disciplinas operacionais, se o processo de formação dos futuros Oficiais do CBMSC está 

condizente com as orientações da nova MCN, indicando uma tendência institucional. Além 

desses fatores, as três turmas escolhidas foram submetidas ao mesmo ementário das disciplinas 

operacionais previstas no currículo utilizado atualmente para o CFO (publicado em 2014), 

recebendo o mesmo rol de conhecimentos ministrados durante as referidas disciplinas, o que 

permite compará-las sem restrições significativas quanto à suas formações. 

Sobre o horizonte do tempo, esta pesquisa caracteriza-se como Transversal. Como descrito 

anteriormente, a pesquisa limitou-se a pesquisar as turmas de CFO com formatura pós-2014, já 

que a MCN foi publicada neste ano. 

O questionário foi aplicado em sala de aula, com arquivo disponibilizado em meio digital 

(Google Docs), sendo que todas as instruções e eventuais dúvidas foram sanadas antes da 

aplicação. A primeira turma respondeu ao questionário no ano de 2015; a segunda turma em 

2016; e a terceira, em 2017. Isto porque o momento foi escolhido logo antes das respectivas 

formaturas (para as duas primeiras turmas), e antes do prazo para a entrega deste trabalho (para a 

terceira turma), o que garantiria que a maior parte dos respondentes (duas primeiras turmas) 

tivessem conseguido concluir todas as disciplinas operacionais (ou a maior parte delas para o caso 

da terceira turma) foco desta pesquisa. 

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário baseado nas competências elencadas pela 

MCN para cada disciplina operacional do CFO abordada nesta pesquisa, o qual utiliza a escala 

Likert. Para cada uma das competências técnicas e comportamentais, os respondentes deveriam 

indicar o grau de domínio (sua própria expertise e qualidade na aplicação da competência) e a 

importância da competência para sua atividade profissional ou exercício de seu cargo. 

QUADRO 01 – Escala de respostas para as competências elencadas pela MCN 

ESCALA DE RESPOSTAS PARA AS COMPETÊNCIAS 
IMPORTÂNCIA DOMÍNIO 
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1 = Nenhuma importância (competência 
irrelevante). 
2 = Pouca importância. 3 = Média importância. 
4 = Alta importância (competência necessária). 
5 = Extrema importância (competência 
imprescindível). 

1 = Não tenho domínio (não possuo a 
competência). 
2 = Tenho pouco domínio da competência. 3 = 
Tenho médio domínio da competência. 
4 = Tenho alto domínio da competência (possuo 
a competência). 
5 = Tenho domínio completo da competência 
(possuo excelência na competência). 

Fonte: Brasil, 2014. 

De maneira geral, as competências consideradas com elevada importância e baixo domínio 

apontam para a necessidade prioritária da Instituição em treinamento e capacitação. 

Para esta pesquisa, foram selecionadas 11 disciplinas operacionais da MCN, desdobrando-se em 

135 questões, sendo cada questão associada a uma determinada competência. 

QUADRO 02 – Quantitativo de questões para cada disciplina operacional 
abordada no questionário 

Disciplina Operacional Nº de questões/competências 

Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos (EPP) 04 

Atendimento Pré-Hospitalar (APH) 07 

Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC) 15 

Busca Terrestre (BTR) 15 

Combate a Incêndio Estrutural (CIE) 18 

Combate a Incêndio Florestal (CIF) 18 

Perícia de Incêndios (PI) 08 

Resgate Veicular (RVE) 15 

Salvamento Aquático (SAQ) 15 

Salvamento em Altura (SAlt) 15 

Segurança contra Incêndio (SCI) 05 

Total 135 

Fonte: Brasil, 2014. 

Além disso, os respondentes da turma formada no ano de 2015 eram 18 alunos; da turma formada 

em 2016, eram 25 alunos; enquanto a turma que tem formatura prevista para 2018, são 26 alunos, 

totalizando uma população de 69 respondentes. Da última turma, não foi possível responder às 

questões referentes às seguintes disciplinas operacionais: Busca e Resgate em Estruturas 

Colapsadas (BREC), Busca Terrestre (BTR) e Perícia de Incêndios (PI), tendo em vista que estes 
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cadetes ainda estão em período de formação e ainda não cursaram as referidas disciplinas. 

Na presente pesquisa, o critério para seleção das disciplinas operacionais de bombeiro que 

fizeram parte da coleta de dados foi relativo à sua carga horária, a qual deveria ser de, no mínimo, 

50% da carga horária recomendada para as disciplinas conforme a MCN, a fim de que não 

houvesse um considerável comprometimento no desenvolvimento das competências listadas pelo 

referido documento. 

Para a análise dos dados, foram realizadas comparações que pretenderam: 

• Verificar quais os valores de Domínio e Importância enumerados pelos alunos de três 
recentes turmas de CFO, para as competências elencadas pela Matriz Curricular Nacional 
nas disciplinas operacionais durante a fase de formação; 

• Verificar se há diferenças entre três recentes turmas de CFO, com relação às médias dos 
valores de Domínio e Importância para as competências elencadas pela Matriz Curricular 
Nacional nas disciplinas operacionais durante a fase de formação; 

• Determinar, dentre três recentes turmas de CFO, quais disciplinas operacionais 
obtiveram maiores e menores médias de valores de Domínio e Importância, em relação às 
competências elencadas pela Matriz Curricular Nacional durante a fase de formação; 

• Determinar, dentre três recentes turmas de CFO, quais competências elencadas pela 
Matriz Curricular Nacional nas disciplinas operacionais durante a fase de formação, 
obtiveram os maiores e menores valores de Domínio e Importância. 

Previamente à apresentação e análise dos dados e resultados, faz-se necessário esclarecer que esta 

pesquisa não teve o objetivo de verificar as competências em ação, isto é, se os respondentes 

aplicam ou passarão a aplicar as respectivas competências, enfatizando apenas as suas respostas. 

Portanto, não se considerou aqui se o “discurso” corresponde à prática, mas se existe fomento 

para a formação do futuro Oficial BM voltada ao desenvolvimento de competências relativas à 

atividade operacional. 

Por outro lado, é possível partir do princípio de que o conhecimento é o pressuposto da ação. 

Desta maneira, se o futuro Oficial BM responde no questionário que tem domínio de 

determinadas competências operativas, cognitivas e atitudinais, há uma grande probabilidade de 

que as coloque em ação no momento da ocorrência. 

Nesta discussão, a turma do CFO formada no ano de 2015, será referenciada como 1ª turma; o 

CFO formado em 2016 é a 2ª turma; enquanto o CFO com previsão de formatura para 2018, é a 

3ª turma.  
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3. A formação de oficiais no corpo de bombeiros militar de Santa 
Catarina 

Sob a ótica do aspecto legal, as competências a serem desenvolvidas nos cursos de formação do 

CBMSC estão intimamente ligadas aos conceitos de cargo e função bombeiro militar, isto é, além 

das competências técnicas e comportamentais a serem desenvolvidas durante o curso, necessárias 

para a prestação do serviço, é imprescindível a competência legal, prevista na Lei Nº 6.218, de 10 

de fevereiro de 1983, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais de Santa Catarina . 

4. Resultados e Discussão 

A seguir, são apresentados a Tabela 1 e os Gráficos 1, 2, 3 e 4, os quais informam as médias de 

Importância e Domínios do conjunto de competências de cada disciplina operacional do CFO, 

separadas por turma e também em conjunto. 

TABELA 01 – Valores médios de Importância e Domínio das competências das 
disciplinas operacionais, divididos por turma 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2017. 

Observa-se que a média geral da Importância dada às competências que constituem as 

disciplinas operacionais avaliadas pelos alunos da 1ª turma (1ª T) resultou no valor de 4,42 que 

corresponde a uma classificação de alta importância (competências necessárias), com tendência 

para extrema importância (competências imprescindíveis). Isto quer dizer que, de maneira geral, 

os cadetes da 1ª turma afirmaram que as competências das disciplinas operacionais avaliadas, 

possuem de alta a extrema importância (competências necessárias, no mínimo) para sua atividade 
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profissional. Enquanto o valor médio de Domínio destas mesmas competências foi de 3,68 para 

um domínio médio das competências, com tendência para um alto domínio (possuem as 

competências). 

De acordo com as respostas dos cadetes da 1ª turma, observa-se que a disciplina operacional 

avaliada que obteve o maior valor médio de Importância foi Atendimento Pré-Hospitalar 

(4,65), enquanto a disciplina Perícia de Incêndio apresentou o menor valor médio (4,15), 

entretanto ambos os valores apresentaram classificação de alta importância (competências 

necessárias), com tendência para extrema importância (competências imprescindíveis). Já com 

relação ao Domínio, a disciplina com maior valor médio foi Busca Terrestre (3,89) e a 

disciplina avaliada com menor valor foi Segurança contra Incêndio (3,03), sendo que a primeira 

disciplina atingiu um valor com classificação de médio domínio, com forte tendência a alto 

domínio (possuem as competências), enquanto a última apresentou um valor cuja classificação 

corresponde a médio domínio. 

A disciplina de Segurança contra Incêndio foi a que apresentou a maior diferença entre os 

escores de Importância (4,64) e Domínio (3,03), atingindo um valor de 1,61, demonstrando a área 

onde há maior necessidade de complemento no treinamento/capacitação para os respondentes 

desta 1ª turma. 

GRÁFICO 01 – Valores médios de importância e domínio das competências das 
disciplinas operacionais (1ª turma) 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2017. 

Quanto à 2ª turma (2ª T), a média geral da Importância dada às competências que compõem as 

disciplinas operacionais avaliadas foi de 4,60 o que corresponde a uma classificação de alta 

importância (competências necessárias), com tendência para extrema importância (competências 

imprescindíveis). Infere-se que, para os cadetes da 2ª turma, as competências das disciplinas 

operacionais avaliadas, possuem de alta a extrema importância (competências necessárias, com 

inclinação para imprescindíveis) para sua atividade profissional. Já o Domínio destas mesmas 
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competências resultou num valor médio de 3,83 indicando um domínio médio das competências 

das disciplinas operacionais avaliadas, com forte tendência para um alto domínio (possuem as 

competências). 

Para os cadetes da 2ª turma, a disciplina operacional avaliada que obteve o maior valor médio de 

Importância foi o Atendimento Pré-Hospitalar (4,79), e a disciplina Perícia de Incêndio foi 

avaliada com o menor valor médio (4,29), entretanto ambos os valores tiveram classificação de 

alta importância, com tendência para extrema importância. Ao avaliar o Domínio, a disciplina 

que obteve o maior valor médio foi Salvamento em Altura (3,98) enquanto a disciplina com 

menor valor avaliado foi Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos (3,62), sendo 

que a primeira disciplina atingiu um valor cuja classificação praticamente corresponde a um alto 

domínio (possuem as competências), enquanto a última foi valorada com classificação 

correspondente a médio domínio, com tendência a alto domínio das competências. 

Dentre as disciplinas pesquisadas, o Atendimento Pré-Hospitalar apresentou a maior diferença 

entre as médias de Importância (4,79) e Domínio (3,63), correspondendo um valor de 1,16, 

indicando qual a área que necessita maior atenção quanto a treinamentos/capacitação para os 

cadetes da 2ª turma. 

GRÁFICO 02 – Valores médios de Importância e Domínio das competências das 
disciplinas operacionais (2ª turma) 

 
 Fonte: elaborado pelos autores, 2017. 

Já a 3ª turma (3ª T) teve como média geral de Importância para as competências que compõem 

as disciplinas operacionais avaliadas o valor de 4,67 denotando uma classificação de alta 

importância (competências necessárias), com tendência para extrema importância (competências 

imprescindíveis). É possível, portanto, inferir que os cadetes da 3ª turma avaliaram as 

competências das disciplinas operacionais como de alta a extrema importância (competências 

necessárias, com tendência para imprescindíveis) para sua atividade profissional. Para estes 

alunos, o Domínio destas mesmas competências foi valorado em 4,05 indicando um alto domínio 
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das competências das disciplinas operacionais avaliadas (possuem as competências). 

Nesta 3ª turma, a disciplina operacional avaliada com o maior valor médio de Importância foi 

Segurança contra Incêndio (4,87), sendo a disciplina Combate a Incêndio Florestal avaliada 

com o menor valor médio (4,54), todavia ambos os valores são classificados como de alta 

importância, com tendência para extrema importância. Em relação ao Domínio das competências 

das disciplinas operacionais avaliadas, o Salvamento em Altura (4,20) apresentou o maior valor 

médio, cuja classificação corresponde a um alto domínio (possuem as competências), com 

tendência para domínio completo das competências (possuem excelência nas competências), 

enquanto a disciplina de Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos (3,77) obteve a 

menor média, demonstrando um médio domínio, com tendência a alto domínio das competências. 

Nesta 3ª turma, a disciplina de Segurança contra Incêndio apresentou a maior diferença entre os 

valores médios de Importância (4,87) e Domínio (3,88), atingindo um valor de 0,99, apontando a 

área mais carente de complemento em treinamento/capacitação para esta turma. 

GRÁFICO 03 – Valores médios de Importância e Domínio das competências das 
disciplinas operacionais (3ª turma) 

 
 Fonte: elaborado pelos autores, 2017. 

Ao se analisar toda a população deste estudo, isto é, todas as turmas de CFO em conjunto – vide 

Tabela 1 – verifica-se que a população estudada, de forma geral, valorou 4,55 como média geral 

de Importância das competências que compõem as disciplinas operacionais avaliadas, obtendo 

uma classificação de alta importância (competências necessárias), com tendência para extrema 

importância (competências imprescindíveis). Assim, observa-se que os cadetes de todas as turmas 

avaliadas, indicaram que as competências das disciplinas operacionais abordadas na presente 

pesquisa são de alta a extrema importância (competências necessárias, com tendência para 

imprescindíveis) para sua atividade profissional. Para estes futuros Oficiais do CBMSC, o valor 
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médio de Domínio destas mesmas competências obteve uma pontuação de 3,85 o que 

corresponde a um médio domínio das competências das disciplinas operacionais avaliadas 

(possuem as competências), com forte tendência para um alto domínio (possuem as 

competências). Esta constatação é bastante positiva, pois demonstra que, segundo a própria 

opinião dos cadetes, eles conseguiram desenvolver, de maneira mais que satisfatória, as 

competências operacionais elencadas como importantes pela MCN durante a sua formação. 

Além disso, é possível que ao responder um questionário que simula a realidade a ser enfrentada 

por esses futuros Oficiais, pode ocorrer que os respondentes fiquem, de certa maneira, um pouco 

intimidados em afirmar que dominam por completo determinada competência, o que pode vir a 

subestimar a sua real capacidade. Até porque, a grande maioria dos respondentes teve contato 

com a atividade operacional em situações simuladas durante as disciplinas, uma vez que eles 

deparar-se-ão com ocorrências reais somente após o término do respectivo curso de formação. 

Destarte, pode haver a impressão ao respondente de que o pleno desenvolvimento das 

competências operacionais somente ocorrerá durante a práxis operacional. 

Ao se comparar as médias de Importância de cada disciplina operacional avaliada, verifica-se 

que a disciplina operacional que obteve o maior valor foi Segurança contra Incêndio (4,75), 

provavelmente pelo fato da grande responsabilidade que recai sobre o Oficial Comandante de 

OBM devido ao Poder de Polícia Administrativo no âmbito da área de Segurança contra Incêndio 

e Pânico. Atualmente, pode-se dizer que esta função é a que denota maior empoderamento (e 

consequente responsabilidade) da profissão BM. A média valorada nesta disciplina quase atingiu 

o nível máximo de Importância do questionário, que corresponde a competências de extrema 

importância (imprescindíveis). Outrossim, a disciplina Perícia de Incêndios apresentou a menor 

média (4,23), porém ainda correspondendo a uma classificação de alta importância 

(competências necessárias), com tendência a extrema importância (competências 

imprescindíveis). Cabe ressaltar que os cadetes não realizam o Curso de Perito de Incêndios e 

Explosões durante o CFO, mas recebem a capacitação para realizar Informes Periciais, como 

Inspetores de Incêndios. 

Quanto às médias de Domínio, a disciplina operacional Salvamento em Altura foi avaliada pela 

população estudada com o maior valor médio (4,02), demonstrando um alto domínio das 

competências ministradas nesta disciplina (possuem as competências). Esta é uma disciplina que 

possui grande quantidade de conteúdo prático, aproximando ainda mais o aluno de um contexto 

realista, o que possibilita ofertar mais confiança aos mesmos, tendo em vista que o aluno pode 

antever o que poderá vir a enfrentar em sua rotina futura. A disciplina de Segurança contra 

Incêndio (3,60) obteve a menor média, demonstrando um médio domínio, com tendência a alto 



 

 
ST 01 – ENSINO E EXTENSÃO NO CAMPO DE PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

68 

domínio das competências (possuem as competências). Novamente, a alta carga de 

responsabilidade advinda do Poder de Polícia Administrativo pode ter exercido influência neste 

resultado, haja vista o alto grau de complexidade que tal atividade envolve. Esta explicação pode 

ser corroborada pelo fato de que esta disciplina é a que possui a maior carga horária (200 horas), 

muitas delas inclusive teóricas, dentre as disciplinas operacionais estudadas na presente pesquisa. 

Outro detalhe interessante ao se analisar os resultados de toda a população estudada, diz respeito 

à disciplina de Segurança contra Incêndio, a qual apresentou a maior diferença entre os escores 

médios de Importância (4,75) e Domínio (3,60), chegando a um valor de 1,15, ratificando ser a 

área para estas turmas que, de maneira geral, necessita maior ênfase em treinamento/capacitação. 

GRÁFICO 04 – Valores médios de Importância e Domínio das competências das 
disciplinas operacionais (todas as turmas) 

 
 Fonte: elaborado pelos autores, 2017. 

Para efeito de comparação entre as turmas, a Tabela 2 traz as diferenças percentuais de 

Importância e Domínio, calculadas por disciplina operacional, ao comparar cada uma das turmas 

de CFO avaliadas. A fim de entender como se chegou a tais valores, tomou-se como referência a 

maior média de Importância ou Domínio de cada disciplina de uma das três turmas, conforme 

dados da Tabela 1; a partir dele (valor considerado como 100% correspondendo a zero na Tabela 

2), foi verificada a diferença percentual existente entre os valores médios de Importância ou 

Domínio alcançados pelas demais turmas. 

É válido ressaltar aqui também que a 3ª turma não possui os dados das disciplinas de Busca e 

Resgate em Estruturas Colapsadas, Busca Terrestre e Perícia de Incêndios. Por tal motivo, nas 

referidas tabelas, aparece apenas um traço, pois não há dados pesquisados. Nos casos destas 

disciplinas, a comparação percentual ocorreu somente entre a 1ª e a 2ª turma.  
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TABELA 02 – Diferença percentual entre os valores médios de Importância e 
Domínio das disciplinas operacionais, comparando-se as turmas de CFO 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2017. 

Os dados da Tabela 2 mostram que a média geral de Importância para todas as competências das 

disciplinas operacionais do CFO avaliadas foi semelhante entre as três turmas, chegando a uma 

diferença de pouco mais de 5% entre a turma com maior valor (3º turma) em relação à turma com 

menor valor (1ª turma). Outro fato que merece destaque é que em todas as disciplinas avaliadas, 

os valores médios de Importância foram menores na 1ª turma ao se comparar com as outras. 

A maior diferença encontrada no quesito Importância foi na disciplina de Busca Terrestre 

(6,37%), entre a 1ª e a 2ª turma (lembrando que a 3ª turma não avaliou esta disciplina, pois o 

curso de formação ainda estava em andamento). Já a menor diferença entre as turmas ocorreu na 

disciplina de Salvamento Aquático, atingindo um valor pouco menor que 2% entre as turmas. 

Na comparação do Domínio de todas as competências das disciplinas operacionais do CFO 

avaliadas, verifica-se que a diferença na média geral entre as turmas foi de praticamente 5 e 10% 

respectivamente da 2ª e da 1ª turma (menor valor de Domínio dentre as três turmas) em relação à 

3ª turma, a qual apresentou a maior média de Domínio. 
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Outra informação importante retirada da Tabela 2 é que para todas as disciplinas avaliadas, a 3ª 

turma apresentou os maiores valores médios de Domínio, comparando-se com as demais turmas 

(apesar de não haver dados desta turma para as disciplinas de Busca e Resgate em Estruturas 

Colapsadas, Busca Terrestre e Perícia de Incêndios). 

Comparando-se as diferenças encontradas com relação aos valores médios de Domínio em cada 

disciplina avaliada, observa-se nos dados da Tabela 2 que a maior diferença encontrada foi na 

disciplina de Segurança contra Incêndio (21,91%), entre a 1ª e a 3ª turma, valor este que chama a 

atenção haja vista que a diferença nesta mesma disciplina entre a 2ª e a 3ª turma foi pouco menor 

que 4%. E a menor diferença entre as turmas ocorreu na disciplina de Perícia de Incêndios 

(1,62%), entre a 1ª e a 2ª turma (a 3ª turma não avaliou esta disciplina, pois o curso de formação 

ainda estava em andamento). 

A variável com maior “força” que possa explicar tais diferenças é provavelmente a subjetividade 

envolvida nas respostas dos alunos de cada uma das turmas avaliadas (alertando para o fato de 

que a autopercepção tem caráter particular, mas não indica necessariamente o nível de 

competência atingido pelos alunos de cada turma). Esta pesquisa não tem a intenção de 

aprofundar a discussão sobre as diferenças encontradas dentre as turmas, ou seja, objetiva-se 

apenas descrever as situações encontradas. Tal discussão poderia ser tema de futuras pesquisas ao 

se comparar os resultados das respostas do questionário com as notas obtidas pelos alunos na 

disciplina (algo semelhante à avaliação do domínio das competências pelo professor). 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Ao longo deste trabalho, ficou evidenciado que ser um profissional bombeiro militar exige 

inúmeras competências técnicas e comportamentais para o cumprimento das diversas tarefas 

pertinentes ao seu serviço, para que estas possam ser executadas com segurança, qualidade e com 

a máxima assertividade. E não raras são as situações em que os bombeiros são colocados à prova, 

principalmente nas atividades que envolvem alto risco seja para si, para seus companheiros, para 

a(s) vítima(s) e para terceiros presentes na cena da ocorrência. 

Dessa forma, o desenvolvimento de competências demonstra a importância de se planejar com 

cuidado a formação, capacitação, treinamento e atualização dos bombeiros militares, desde a 

inclusão até o final de sua carreira (passagem para a Reserva Remunerada). 

Com relação às competências que foram avaliadas, em média, com baixos valores de Importância 

e Domínio, sugere-se uma mudança de estratégia, metodologia e conteúdos, durante a formação, 

por parte dos professores e coordenadores das disciplinas, objetivando-se que as próximas turmas 
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consigam desenvolver com mais êxito, ou seja, apresentando um domínio superior de todas as 

competências elencadas pela MCN; e ainda conseguir mudar o enfoque daquelas competências 

não julgadas como importantes pelos alunos, enfatizando-se o impacto positivo que representam 

para a profissão BM, a fim de que eles consigam ter uma percepção ampliada sobre tais 

competências. 

Outra possibilidade para a melhora do cenário observado por esta pesquisa, é incentivar a troca de 

informações entre professores e coordenadores de diferentes disciplinas, em conjunto com o 

Comando do CEBM, no intuito de replicar boas práticas aplicadas em disciplinas com alto 

desempenho. 

Hoje, apesar do CBMSC não seguir formalmente a nova MCN da Senasp (não existe nenhuma 

Normativa da Corporação determinando a utilização da nova MCN como referencial de ensino), 

ficou evidente nesta pesquisa que a formação do cadete do CBMSC é bem mais completa que a 

formação recomendada pela MCN da Senasp, inclusive com relação às disciplinas operacionais. 

Este é um dos principais fatores que contribuíram para que o Domínio das competências 

operacionais avaliadas pelos cadetes tenham sido valoradas com escores tão altos, o que 

demonstra que os cadetes tiveram a percepção de ter conseguido desenvolver tais competências 

durante o seu período de formação. 

Apesar desta pesquisa não ter como objetivo compreender os motivos de tais diferenças, 

provavelmente estas possam ser explicadas pelo caráter de subjetividade envolvido nas respostas 

dos alunos que compõem cada uma das turmas. Além disso, não há como garantir a 

comprovação, por meio das respostas dos cadetes, de que o Domínio das competências, 

desenvolvidas num contexto real, correspondem aos valores de Domínio respondidos pelos 

cadetes, isto é, se a resposta condiz com o seu real domínio de determinada competência (durante 

a ação propriamente dita). 

Faz-se necessário esclarecer que esta pesquisa não teve o objetivo de verificar as competências 

em ação, isto é, se os respondentes aplicam ou passarão a aplicar as respectivas competências, 

enfatizando apenas as suas respostas. Portanto, não se considerou aqui se o “discurso” 

corresponde à prática, mas se existe fomento para a formação do futuro Oficial BM voltada ao 

desenvolvimento de competências relativas à atividade operacional. 

Por outro lado, é possível partir do princípio de que o conhecimento é o pressuposto da ação. 

Desta maneira, se o futuro Oficial BM responde no questionário que tem domínio de 

determinadas competências operativas, cognitivas e atitudinais, há uma grande probabilidade de 

que as coloque em ação no momento da ocorrência. 
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Como sugestões de novas pesquisas, existe a possibilidade de comparar os resultados alcançados 

por este trabalho com as notas auferidas pelos respondentes nas disciplinas operacionais 

avaliadas, onde seria possível comparar as respostas subjetivas relacionadas aos escores de 

Domínio das competências com o desempenho real alcançado na disciplina pelo cadete (avaliação 

do Domínio das competências na visão do professor). Outra ideia seria realizar pesquisa 

semelhante abordando outras disciplinas, até mesmo aquelas teóricas que também compõem a 

MCN da Senasp. Além disso, seria possível ainda solicitar novamente que os mesmos Oficiais 

avaliados, após certo período de experiência profissional, respondessem o mesmo questionário, 

obtendo novas respostas de Importância e Domínio das competências avaliadas, e comparando os 

resultados com as respostas fornecidas logo após o seu período de formação no CFO, num 

cenário de “antes e depois”. Numa perspectiva mais ampla, seria extremamente enriquecedor 

verificar os escores de outras corporações militares que tenham semelhança na Matriz Curricular 

e nos instrumentos de avaliação para que os gestores do Centro de Ensino tenham outros 

parâmetros de desempenho e possam definir métricas mais precisas para avaliar o 

desenvolvimento das competências. 

Espera-se que esta pesquisa sirva de estímulo para novas atualizações curriculares, com ideias 

que possam nortear as estratégias político-educacionais da Corporação, necessárias ao 

desenvolvimento das ações formativas dos futuros bombeiros, contribuindo para a excelência na 

formação e capacitação destes profissionais.  
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EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA:  
UMA REFLEXÃO SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO EM PODER 
LEGISLATIVO E POLÍTICAS PÚBLICAS DA ESCOLA DO 
LEGISLATIVO - ALMG 

Amanda Rodrigues Guimarães, Escola do 
Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais | ALMG 

RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo promover uma reflexão sobre o curso de Especialização Poder 
Legislativo e Políticas Públicas da Escola do Legislativo da ALMG. Sendo assim, apresenta-se, (i) síntese dos 
principais aspectos e marcos históricos no que tange à discussão concernente ao Campo de Públicas, enquanto 
campo de estudos e formação, (ii) breve revisão acerca da evolução dos modelos democráticos ao longo do 
século XX (iii) contextualização sobre a trajetória da Escola do Legislativo da ALMG, pretendendo-se ressaltar 
ainda a importância e o potencial de entidades como esta (iv) levantamento, por meio de análise documental, de 
informações referentes aos diversos aspectos do curso e os principais resultados encontrados. Espera-se assim 
contribuir para enriquecer a discussão acerca da área de ensino e extensão no Campo de Públicas e fortalecer sua 
interação com entidades e redes afins. 
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EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA:  
UMA REFLEXÃO SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO EM PODER LEGISLATIVO E 
POLÍTICAS PÚBLICAS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ALMG 

GUIMARÃES, Amanda Rodrigues 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo promover uma reflexão sobre o curso de Especialização Poder 

Legislativo e Políticas Públicas da Escola do Legislativo da ALMG. Para isso, o artigo se divide em 06 

partes, incluindo esta introdução. Na segunda parte apresenta-se uma síntese dos principais aspectos e 

marcos históricos no que tange à discussão concernente ao Campo de Públicas, enquanto campo de 

estudos e formação. 
Em seguida, é realizada uma breve revisão acerca da evolução dos modelos democráticos ao longo do 

século XX, bem como suas principais características. Busca-se assim, reconhecer as condições 

históricas das discussões afetas à democracia em cada contexto afim de qualificar a reflexão aqui 

proposta. Afinal, cada vez mais, o contexto de organização e funcionamento da democracia se 

fortalece como um espaço mais aberto e permeável à participação e à pluralidade de interesses e nesse 

sentido ganha relevância o papel do Poder Legislativo como condutor de um processo educativo – 

leia-se educação legislativa – que proporcione aos agentes públicos e à sociedade a exata compreensão 

de tal contexto, contribuindo, com isso, para o resgate e a (re)valorização constante dos valores 

democráticos. 

Feito isso, passa-se a contextualização acerca da trajetória da Escola do Legislativo da ALMG, como 

também sobre seu papel e importância, potencializada pela atuação em rede. Isso porque, verifica-se 

que a Escola do Legislativo se configura como um espaço de cooperação e articulação de esforços 

entre diferentes casas legislativas no sentido da capacitação e da qualificação dos parlamentares e 

servidores das respectivas instituições. 

Na quinta parte do texto, são apresentados e discutidos os principais aspectos e resultados no que se 

refere ao curso de Especialização oferecido pela escola e, na sexta e última parte, são apresentados os 

comentários finais à guisa de conclusão. Espera-se, assim, contribuir não só para fortalecer a interação 

do Campo de Públicas com entidades e redes afins, como também para enriquecer a discussão acerca 

da área de ensino e extensão no Campo de Públicas. 

1. Campo de Públicas: um breve relato histórico 

Para a melhor compreensão acerca dos principais marcos históricos concernente ao Campo de 

Públicas, é válido tratar, preliminarmente, das discussões acerca da Administração Pública e do papel 
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do Estado ocorridas no Brasil a partir da década de 1960. Importante esclarecer que, em face das 

limitações deste trabalho, não se pretende aqui aprofundar no assunto, mas sim contextualizar a 

reflexão que se propõe em seguida. 

Depois do apogeu da reforma administrativa dos anos de 1960, momento no qual a formação em 

Administração Pública assumiu papel central no projeto nacional-desenvolvimentista, a área perdeu 

importância, além de apoio governamental, entrando em declínio após mais de 30 anos sendo 

reconhecida como uma condição para o desenvolvimento. Por outro lado, o tema política pública foi 

incorporado também à Ciência Política que, por sua vez, estava em incipiente institucionalização no 

país. 

Assim, nas décadas de 1980 e 1990, a institucionalização do campo de política pública ocorreu, 

principalmente, por meio de estudos de políticas públicas. Isto porque, segundo Farah (2016 apud 

MELO, 1999; ARRETCHE, 2003; SOUZA, 2008) “os desafios de democratização do país, de reforma 

do estado e das políticas públicas definiram uma agenda de pesquisa em que assumiu um lugar central 

o estudo de políticas públicas”. 

Todavia, não se promoveu a formação específica em política pública, sendo esta tratada de forma 

dispersa em cursos de pós-graduação de diversas áreas que definiam as próprias áreas de concentração, 

linhas de pesquisa e disciplinas. Sendo assim, conforme Farah (2016 apud HOLLANDA e 

SIQUEIRA, 2013) “essa lacuna constituiu um limite à institucionalização desse campo”. 

Na década de 80, por meio da iniciativa do governo federal no âmbito da formação em Administração 

Pública, foi criada a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), cujo objetivo era promover a 

qualificação do serviço público federal tendo em vista os desafios a serem enfrentados pelo Estado no 

contexto da democratização. Para isso, montou-se um curso voltado para a preparação de servidores da 

carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). 

A despeito dessa iniciativa, o que se percebeu no início dos anos 90 no Brasil foi a defesa de uma 

espécie de mimetismo da administração de empresas privadas pela pública, conforme Pires et al. 

(2014, p.112-113): 

(...) o processo de ajuste estrutural do Estado e as privatizações levaram muitos 
acadêmicos a tratar erroneamente a administração pública como uma transposição, 
para as organizações estatais, da lógica e das práticas de gestão próprias das 
organizações privadas empresariais. 

(...) 

Em linhas gerais, essa transposição se ramificou e invadiu a esfera do conhecimento, 
expressando-se numa articulação hegemônica dos cursos superiores de 
Administração de Empresas, implicando a subordinação dos cursos de 
Administração Pública a essa lógica. 

Tem-se assim um dos principais problemas com relação ao ensino dos cursos naquele contexto, sendo 
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a situação, inclusive, referendada pelo 2º currículo mínimo de Administração aprovado em 1993. Com 

isso, ao longo da década de 1990, havia apenas três cursos de Administração Pública em nível de 

graduação no país. 

Foi só nos anos 2000 – após política de indução à verticalização das instituições de ensino superior 

implementada no governo Fernando Henrique Cardoso, seguida das políticas de incentivos tributários 

para instituições privadas adotadas nos governos Lula1 – que a formação em política pública nas 

instituições de ensino superior retomou seu crescimento, por meio de um significativo incremento no 

número de cursos de graduação e programas de pós-graduação contendo disciplinas ou linhas de 

pesquisa sobre políticas públicas. Nesse contexto, foram criados ainda uma série de novos cursos de 

políticas públicas e em áreas correlatas, tais como administração pública, gestão de políticas públicas e 

gestão pública. 

Em 2002 foram realizados os seguintes eventos: II Encontro Nacional sobre Diretrizes Curriculares 

para os Cursos de Graduação em Administração e o I Encontro Nacional dos Estudantes de 

Administração Pública (I Eneap) que Pires et al. (2014) assevera foram embriões de iniciativas que 

viriam posteriormente e que, por sua vez, culminariam na efetiva criação do Campo de Públicas. Isto 

porque, no primeiro, manifestou-se a discordância em relação à proposta defendida tanto pelo 

Conselho Federal de Administração (CFA), quanto pela Associação Nacional dos Cursos de 

Graduação em Administração (Angrad), de manter a equiparação dos Cursos de Administração 

Pública aos de Administração de Empresas, o que implicava na manutenção da observância, pelos 

Cursos de Administração Pública, dos conteúdos e orientações que vieram a constituir as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Administração no país. Em relação ao Eneap, este 

passou não só a ser realizado anualmente, apresentando índices de participação de delegações, de 

estudantes e de docentes cada vez mais significativos, bem como com níveis de organização mais 

aprimorados. 

Dito isso, adota-se aqui o ano de 2002 como marco inicial de um movimento que promovia a 

mobilização acadêmico-científica do Campo de Públicas. Em um primeiro momento, conforme Pires 

et al. (2014, p.112) tratava-se de “um movimento por autonomia do bacharelado de Administração 

Pública em relação à área de Administração de Empresas, avançando, posteriormente, na congregação 

de diferentes cursos com o denominador “Públicas”, a ser reconhecido no sistema de regulação e de 

avaliação educacional”. 

                                                   
1 Criado em 2005 pela Lei n. 11.096/05, o Programa Universidade para todos (ProUni) concede bolsas de 
estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Mais 
informações em: http://www.siteprouni.mec.gov.br 
Criado em 2007 pelo Decreto n. 6.096/07, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais – REUNI com o objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e 
permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e 
de recursos humanos existentes nas universidades federais. Mais informações em: 
http://www.reuni.mec.gov.br 
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No ano de 2005, o CFA e a Angrad reconheceram a existência das denominações “Curso de 

Administração” e “Curso de Administração Pública”. Em 2006, o Ministério da Educação (MEC) 

estabeleceu a distinção entre “Bacharelado em Administração” e “Bacharelado em Administração 

Pública”. Com isso, obteve-se um novo marco regulatório que proporcionava suporte institucional a 

criação de novos cursos de Administração Pública. 

Na 6ª edição do Encontro Nacional dos Estudantes de Administração Pública (Eneap), realizada em 

2007, foram criados a Federação Nacional dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas (Feneap) 

e o Fórum dos Coordenadores dos Cursos de Administração Pública e, neste mesmo ano, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) começou a discutir as DCNs de Administração Pública. Alguns anos 

depois, ambos os grupos sofreram modificações em suas denominações: Federação Nacional dos 

Estudantes do Campo de Públicas (FENECAP) e Fórum de Professores e Coordenadores dos Cursos 

do Campo de Públicas (FP3CP), respectivamente. 

A partir de 2008, o FP3CP passou a fazer parte da programação dos Eneaps e, em 2009, segundo Pires 

et al. (2014, p.114) “preocupações científicas começavam a avançar entre os atores do Campo, 

suplantando a sua condição de ser apenas um movimento relativo ao ensino.” 

Importante mencionar que a Carta de Balneário Camboriú (SC), elaborada em 2010, foi fator 

catalisador para disseminar o movimento junto ao CNE e ao MEC por exemplo, além da mídia. Isto 

porque, nesta, esboçava-se as fronteiras epistemológicas que dariam sustentação aos cursos do Campo 

de Públicas e, dessa forma, reforçava-se, segundo Pires et al. (2014 apud VENDRAMINI, 2013) “a 

demanda por diretrizes próprias, não só para a AP, mas para os cursos da área de Públicas que formam 

profissionais que atuarão na esfera pública, dada a interdisciplinaridade, amplitude e complexidade do 

campo”. 

No primeiro semestre de 2010, o CNE encaminhou uma nova versão das DCNs que foi defendida pela 

comunidade do Campo de Públicas. Alvo de resistência por parte do CFA, as Diretrizes Curriculares 

para Cursos de Graduação em Administração Pública, com parecer favorável do CNE desde dezembro 

de 2010, só foram homologadas pelo Ministro da Educação em dezembro de 2013, sendo instituídas 

em 13 de janeiro de 2014. 

Em 2013, a Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP) foi criada contando com 

expressiva participação de membros do Campo de Públicas e, ainda neste ano, publicou-se o texto das 

DCNs de Administração Pública. Instituídas no ano seguinte2, estas abarcavam os cursos do Campo de 

Públicas, que congrega os cursos de graduação em Administração Pública, Gestão Pública, Políticas 

Públicas, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social. Nesse contexto, segundo Pires et al. (2014, 

                                                   
2 Resolução CNE/CES 1/2014. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php? Associação Nacional de 
Ensino e Pesquisa do Campo de Públicasoption=com_docman&view=download&alias=14957-rces001- 
14&category_slug=janeiro-2014-pdf&Itemid=30192> Acessado em 11/10/2017. 
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p.119): “A homologação, sem dúvida, foi um passo essencial para o começo da consolidação do 

Campo como área de conhecimento multidisciplinar, iniciando pelo ensino de graduação.” 

Em 2015, se deu a criação da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

(ANEPCP), que reúne professores e pesquisadores do campo de públicas. Esta, por sua vez, segundo 

Farah (2016 apud OSPINA BOZZI, 1998), “veio reafirmar a articulação em torno de um discurso e 

de uma agenda comum, essencial à institucionalização do novo campo”. 

A partir das informações apresentadas, verifica-se que, no que se refere Campo de Públicas, os últimos 

15 anos foram marcados por mobilizações, disputas, mas, sobretudo, por conquistas. Não obstante, 

ainda permaneçam vários desafios a serem enfrentados pelo Campo. 

Dentre tais desafios, destaca-se, conforme elencado por Pires et al. (2014), que a interação com 

entidades e redes afins consiste em um dos grupos de desafios atuais do Campo de Públicas. Isto 

porque, ainda segundo esses autores, tal desafio seria fundamental para evitar o “enclausuramento” do 

Campo de Públicas no âmbito estritamente acadêmico, além do risco de empobrecimento das 

temáticas norteadoras da formação acadêmica, bem como dos temas para pesquisa e extensão 

universitária. 

Nesse sentido, as organizações do mundo institucionalizado da pesquisa, tais como como a SBAP, 

associações científicas de outros campos e agências de fomento; as escolas de governo federal e 

estadual, escolas de legislativos e parlamentos, instituições de formação de governos, como a Escola 

de Administração Fazendária – Esaf, e a Enap; além dos governos e órgãos governamentais ganham 

destaque. Dito isso, propõe-se a reflexão sobre o curso de Pós-graduação em Poder Legislativo e 

Políticas Públicas da Escola do Legislativo – ALMG e espera-se, assim, contribuir não só para 

fortalecer a interação do Campo de Públicas com entidades e redes afins, como também para 

enriquecer a discussão acerca da área de ensino e extensão no Campo de Públicas. 

2. A evolução dos modelos democráticos 

Nesta seção, apresenta-se uma breve revisão acerca da evolução dos modelos democráticos ao longo 

do século XX, bem como suas principais características. Busca-se assim, reconhecer as condições 

históricas das discussões afetas à democracia em cada contexto a fim de qualificar a reflexão aqui 

proposta. 

A primeira metade deste século foi marcada pelo elitismo democrático, defendido por Max Weber e, 

de forma mais contundente, por Joseph Schumpeter. Basicamente, essa concepção tinha como 

característica principal a centralização decisória, sendo que as elites, ainda que eleitas de maneira 

competitiva, não tinham de prestar contas aos eleitores. 

Nesse sentido, assevera Magalhães (2012, p. 5) “de forma similar a Weber, Schumpeter concebe a 
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democracia tão somente como um método, um procedimento, ou seja, um arranjo institucional de 

escolhas de decisores políticos”. Tem-se assim uma ideia de redução da soberania popular, com base 

na qual a população não deve eleger políticos que representem suas opiniões e sim políticos que 

decidam em seu benefício. Dessa forma, conclui Magalhães (2012, apud HELD, 1987): “reduz-se a 

participação política ao mero julgamento entre governantes alternativos, isto é, elites políticas capazes 

de tomar decisões tecnicamente corretas”. 

Posteriormente, ainda seguindo a linha do elitismo democrático, Anthony Downs propõe a teoria do 

utilitarismo político, na qual articula as concepções políticas com argumentos econômicos. Para ele, os 

próprios governos – compostos por homens, que por sua vez, agem de acordo com o comportamento 

individual humano padrão, ou seja, orientado pelo cálculo racional de custos e benefícios – agem em 

busca não do bem comum, mas sim da busca pela permanência no poder. Nesse sentido, afirma 

Magalhães (2012, p. 6) “os agentes políticos não buscam a maximização de um bem coletivo, mas sim 

de seu interesse privado, definido pelo autor como renda, poder e prestígio.”. 

Dentre as principais críticas em relação aos modelos apresentados, estão: a redução da noção de 

soberania popular, além do sistema competitivo de escolha de melhores líderes e governantes, cujo 

caráter oligopólico favorece a elite política dominante. Em suma, “em todas as críticas, parece estar 

em cheque a noção de legitimidade do sistema político democrático, quando apoiado apenas na 

participação restrita ao voto ocasional.” Magalhães (2012 apud BRASIL, 2011; HELD, 1987) 

Durante as décadas de 1950 e 1960, alcança posição de destaque na teoria democrática a teoria 

proposta por Robert Dahl, conhecida como pluralismo democrático. Trata-se da primeira vertente 

teórica que, ainda que não defenda diretamente a participação democrática, inova nessa ideia e amplia 

as discussões em torno da ideia de tomada de decisão coletiva. Nesse sentido, constata Ladeira (2008, 

p. 19): 

Para Dahl, a concepção de poder está diretamente ligada a capacidade de impor 
objetivos em face de alguma oposição, o que o torna praticamente um processo e 
barganha. Aqui a poliarquia pode constituir uma forma de organização do sistema de 
governo, dependendo do processo de discussão anterior a própria eleição. A 
justificação da representação é baseada na questão da autorização. O fato de a 
população viver sob uma legislação de sua própria escolha facilita a possibilidade de 
desenvolvimento dos cidadãos como seres morais e sociais capazes de defender seus 
direitos e interesses. 

Ainda segundo o autor, tendo em vista esta possibilidade de autonomia dos cidadãos, a concepção 

pluralista de democracia rompe com o elitismo democrático, ou seja, o poder não seria mais restrito ao 

monopólio das elites políticas e sim seria dividido de acordo com os interesses plurais da sociedade, 

por meio de uma espécie de poliarquia. Não obstante o pluralismo não considerar o processo de 

formação dos interesses e somente a tomada de decisões dados os interesses pré-fixados, ele abre 

caminho para as concepções de participação que viriam em seguida, ao considerar os cidadãos como 

qualificados para participar das decisões coletivas que afetem seus interesses. 
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Dito isso, marcadamente a partir da década de 70, ganha força no cenário mundial a concepção 

deliberativa de democracia. Trata-se de uma perspectiva normativa, pela qual as preferências dos 

cidadãos devem ser formadas em um ambiente público e livre de restrições às liberdades, de forma 

intersubjetiva e relacional, a partir de ações comunicativas. Dessa forma, a democracia deve 

preocupar-se, mais do que com a simples declaração ou manifestação dos interesses, mas também com 

seu processo de formação e construção coletiva. 

A evolução dos modelos de democracia no decorrer do século XX demonstra a necessidade de 

superação das formulações de democracia tradicionalmente ligadas ao elitismo democrático 

competitivo em prol da concepção deliberativa. Sobre as implicações dessa superação, pondera 

Magalhães (2012, p. 14): 

Entretanto, isso significa romper com a redução conceitual sobre a qual opera a 
teoria da escolha racional e, por conseguinte, com a afirmação de que a ação 
instrumental é universal e padrão a todos os homens. Nesse sentido, é preciso, ao 
contrário, admitir a possibilidade de existência de outro comportamento, que busca 
construir as diversas visões de mundo através do debate. 

Coube então aos autores John Rawls, Jurgen Habermas e John Dryzek, a recuperação da dimensão do 

debate público como caminho tomado pela teoria deliberativa. Em suma, este modelo se apresenta 

como uma alternativa teórica cuja legitimidade advém da racionalidade argumentativa, ao 

proporcionar aos diversos atores a possibilidade de revisarem preferências por meio do debate 

dialógico e construir resultados coletivos e cooperativos. 

Diante disso, assegura Magalhães (2012, p. 14) “trata-se, ainda, de uma concepção democrática 

eminentemente normativa e moralmente justificada, que requer o desenvolvimento de instituições que 

a tornem possível ou implementável”. Ainda segundo o autor, tem-se a necessidade cada vez mais 

urgente de aprofundar os estudos acerca da dimensão política concomitantemente à dimensão 

administrativa, afim de desenvolver arranjos de gestão capazes de lidar e reproduzir a deliberação 

entre Estado e sociedade, tornando efetivamente reais os seus resultados. 

3. A experiência da Escola do Legislativo da ALMG 

Em 2017, a Escola do Legislativo completa 25 anos de funcionamento e, para a análise que aqui se 

propõe, toma-se como ponto de partida o ano de 1986, no qual foram realizadas as duas etapas do 

Simpósio “Minas Gerais e a Constituinte”. Nesse contexto, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

buscou promover a participação de várias entidades de classe, dentre outros representantes da 

sociedade civil na discussão dos grandes temas que seriam objeto de análise e definição por parte da 

Assembleia Nacional Constituinte, que seria realizada mais adiante. 

Experiência de participação semelhante se deu em 1989 quando do trabalho cotidiano da Constituinte 

Estadual. Contudo, nesse contexto, segundo Assis (1997) foi notável a necessidade de uma maior 
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profissionalização de todo o corpo técnico, em especial, dos funcionários ligados ao processo 

legislativo, ou seja: comissões, consultoria e Plenário. 

Nesse sentido, imprescindível destacar que em Maio de 1989 a Assembleia passou por uma mudança 

estratégica na composição dos gabinetes e da parte administrativa, quando os servidores efetivos  

foram deslocados para a Administração e criou-se um sistema de pontuação na distribuição de cargos 

para os gabinetes. Com isso, os parlamentares não interferiam mais nas definições da estrutura 

funcional do poder legislativo – leia-se, em relação aos cargos de direção do corpo funcional 

centralizados na figura da Diretoria Geral – e garantiu-se um mesmo valor de despesa por gabinete, 

possibilitando ainda, a adequação da estrutura as características de trabalho de cada deputado. 

Com o concurso público, única forma de acesso para novos funcionários da administração, a escolha 

daqueles que ocupariam os cargos de direção não dependeria mais do apoio político parlamentar. 

Enquanto isso, os funcionários lotados nos gabinetes perderiam o direito de continuar trabalhando na 

Assembleia quando do término do mandato. 

Ademais, a Resolução n° 5.086 de 31/08/1990 instituiu o plano de carreira dos servidores da 

Assembleia, atrelando o desenvolvimento funcional à profissionalização e capacitação do servidor e 

criou o Programa Permanente de Treinamento, Desenvolvimento e Avaliação, junto ao Departamento 

de Pessoal. Dessa forma, tornou-se factível pensar e desenvolver programas de profissionalização da 

carreira e racionalização do trabalho legislativo. 

Formou-se então o primeiro grupo para viabilizar uma Escola do Legislativo no final de 1991 e a 

Resolução nº 5116 de 10/07/1992 tratou da criação da Escola do Legislativo no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Escola tinha os seguintes objetivos: 

I. oferecer suporte conceitual de natureza técnico-administrativa, doutrinária e 
política às atividades do Poder Legislativo; 
II. profissionalizar os servidores da Assembleia Legislativa, associando a teoria 
à prática; 
III. constituir um repertório de informações para subsidiar a elaboração de 
projetos e demais proposições legislativas; 
IV. oferecer ao parlamentar e ao servidor a oportunidade de melhor se 
identificarem com a missão do Poder Legislativo. Minas Gerais (1992) 

Regulamentada pela Deliberação nº 831 de 08/02/1993, os editais de seleção para os primeiros cursos 

foram publicados em Junho do mesmo ano. Para Assis (1997) tentava-se ensinar a todos os servidores 

da Assembleia os mecanismos mínimos de seu ofício, uma introdução à Teoria Geral do Estado e ao 

Constitucionalismo e as noções básicas do Direito e da Administração Pública. 

Logo nos seus primeiros quatro anos, a estrutura da Escola do Legislativo sofrera modificações. Não 

obstante, conforme Assis (1997) já era possível identificar um novo norte, centrado em um curso de 

especialização sobre o processo legislativo, na área de ensino. 

Tendo em vista o exemplo e o modelo então implementado em Minas Gerais, para Júnior e Messias 
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(2008, p. 41) “várias outras casas legislativas do País, tanto em nível federal quanto estadual, 

passaram, especialmente nos últimos dez anos, a instituir, a ampliar e a consolidar as próprias “escolas 

do legislativo””. 

Ainda segundo Júnior e Messias (2008), em Minas Gerais, em decorrência do esforço emanado pela 

própria Assembleia Legislativa estadual, existem escolas - em funcionamento ou em processo de 

criação - nas câmaras das cidades-polo de quase todas as macrorregiões3 do Estado. 

Ademais, a criação da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL em 2003 reforçou, de 

maneira significativa, esse movimento. Isto porque, além de também congregar as escolas dos 

Tribunais de Contas da União e dos estados, colaborou para disseminar a iniciativa junto aos 

parlamentos estaduais e, ultimamente, junto às câmaras municipais. 

A Escola do Legislativo faz parte de redes formadas por escolas de governo, de legislativos, de 

tribunais de contas e de formação de agentes públicos (Quadro 01). Dentre os principais objetivos, 

estão o compartilhamento de conhecimentos e experiências sobre boas práticas de formação, o 

aperfeiçoamento profissional de servidores públicos, além do incentivo à produção de conhecimento 

em meio digital afeto ao Poder Legislativo. 

QUADRO 01 - Redes de escolas que contam com a participação da Escola do 
Legislativo da ALMG 

Rede de Escola Descrição 

Rede Nacional de Escolas 
de Governo4 

Reúne instituições de ensino federais, estaduais e municipais de administração 
pública e escolas de governo vinculadas aos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. A rede e coordenada pela Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap). 

Rede de Escolas de 
Formação de Agentes 

Públicos de Minas Gerais 
(Reap-MG) 

Reúne escolas de governo de órgãos públicos federais e estaduais, com atuação em 
Minas Gerais. Seus objetivos são compartilhar conhecimentos e experiencias sobre 
formação de servidores públicos e promover parcerias em ações de educação 
destinadas a esse público. 

Rede de Escolas do 
Legislativo de Minas 

Gerais – Em formação 

Mobiliza as escolas das câmaras municipais mineiras, para multiplicar, por meio de 
parcerias, ações de capacitação e formação de seus servidores e atividades de 

formação política e de educação para cidadania. 

Fonte: Elaboração própria 

Destaca-se ainda a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel)5, criada em 

2003, que reúne escolas, centros de treinamento, institutos de estudos e pesquisa e entidades 

vinculadas ao Poder Legislativo brasileiro, nos níveis federal, estadual e municipal, incluindo tribunais 

                                                   
3 Distribuição dos 853 municípios mineiros, então adotada pelo Governo do Estado de Minas Gerais. 
4Mais informações em: https://redeescolas.enap.gov.br/ 
5 Mais informações em: http://www.portalabel.org.br/ 
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de contas. Importante citar também o Programa Interlegis6, iniciativa mantida pelo Senado Federal 

com o intuito de fomentar a estruturação e o funcionamento de uma comunidade entre as casas 

legislativas e os parlamentares das três esferas de governo, principalmente, de forma mais recente, por 

meio de ações e projetos de educação, informação e comunicação. 

Dessa forma, é possível perceber que a articulação das escolas em redes é um movimento que tem, 

cada vez mais, ganhado força e possibilidades. Conforme Júnior e Messias (2008, p. 42): 

Acredita-se que essa atuação em rede, na perspectiva especifica das casas e escolas 
do legislativo, com todas as oportunidades e possibilidades de integração, 
articulação e compartilhamento de experiências daí decorrentes, será fundamental 
para uma ampliação e consolidação cada vez maior os esforços rumo a uma 
educação legislativa que contribua, de forma efetiva, para o fortalecimento da 
democracia. 

Em 2010, o Curso de Pós-graduação lato sensu - Especialização em Poder Legislativo e Políticas 

Públicas foi reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação (CEE-MG), nos termos do Parecer nº 

450, de 25 de maio de 2010 e homologado em Decreto do governador, em 8 de julho de 2010. 

Posteriormente, a Resolução nº 32, de 19 de outubro de 2015 aprovou o recredenciamento da 

instituição, nos termos do Parecer nº 729/15, do CEE-MG. 

Importante ressaltar que, na área de Pós-graduação, estudos e pesquisa, a Escola do Legislativo 

desenvolve, além da Especialização, as seguintes frentes: Pensando em Minas; Núcleo de Estudos e 

Pesquisa da Escola do Legislativo (NEPEL) e Cadernos de Legislativo7. Ademais, a escola é 

responsável também pelos programas de atualização e capacitação dos servidores da ALMG. 

No ano de 2016, a Escola ofereceu 162 atividades dirigidas ao público externo, contando com a mais 

de 4 mil participantes - vereadores, servidores públicos municipais e estaduais, professores, 

estudantes, lideranças comunitárias - além de público em geral8. Diante de todas as informações aqui 

apresentadas, percebe-se não só o pioneirismo da ELE, como também seu papel e sua importância, 

potencializada pela atuação em rede. A seguir, serão analisados os principais aspectos e resultados no 

que se refere ao curso de Especialização oferecido pela escola. 

4. O Curso de Especialização em Poder Legislativo e Políticas Públicas 

A partir do levantamento de informações referentes aos diversos aspectos do curso, por meio de 

análise documental, serão apresentados a seguir os principais resultados encontrados. Toma-se como 

ponto de partida para esta análise, o edital para o Curso de Pós-graduação lato sensu - Especialização 

em Poder Legislativo e Políticas Públicas lançado em 2012 e, desde então, os demais editais lançados 

nos anos seguintes. 
                                                   
6 Mais informações em: http://www.interlegis.leg.br/ 
7 Mais informações em: https://www.almg.gov.br/educacao/sobre_escola/estudos_pesquisas/index.html 
8 Disponível em: <https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2017/02/21_escola_legislativo_ 
servicos.html> Acessado em 02/10/2017. 
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O objetivo geral do curso é formar profissionais qualificados para a atuação nos Legislativos, 

auxiliando no processo de formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas 

públicas. Além disso, o curso tem como público-alvo parlamentares e servidores da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais e de outras casas legislativas e profissionais que interagem com o Poder 

Legislativo ou têm interesse no conhecimento sobre a temática abordada. 

A forma de ingresso se dá por meio de inscrição e processo seletivo constituído de prova escrita que, 

com base na indicação e disponibilização de um texto-base, tem caráter eliminatório9. A prova escrita 

tem como objetivo avaliar a capacidade de interpretação do candidato e sua competência na produção 

de texto dissertativo. 

São oferecidas 40 vagas por turma, sendo que a partir de 201310 se destinam 20 vagas para servidores 

da ALMG e as outras 20 vagas para o público externo. Contudo, caso não sejam assim preenchidas, as 

vagas podem ser redistribuídas, de acordo com a classificação no processo seletivo. 

O curso atende à carga horária mínima estabelecida pelo MEC para cursos de pós-graduação lato 

sensu, em nível de especialização11 e tem duração de 360 horas. Em relação ao programa do curso, 

nota-se que estes sofreram poucas alterações ao longo dos anos de 2012 e 2017. Isto porque, das 13 

disciplinas constantes no Núcleo Comum12 dos programas do curso, 07 delas constam ipsis litteris nos 

programas do curso entre os anos de 2012 e 2017. São elas: “Teoria democrática, representação e 

participação política”, “Estado, serviço público e sociedade”, “Sistema eleitoral e partidário”, 

“Parlamento, linguagem e texto normativo”, “Finanças públicas e sistema orçamentário” e 

“Metodologia da pesquisa científica”. 

Outras 03 disciplinas, também constantes nos programas do curso de entre os anos de 2012 e 2017, 

sofreram modificações simples em suas denominações. São elas: “Democracia, cidadania e 

participação”, “Processo legislativo e produção normativa” e “Controle e fiscalização parlamentar”. 

Válido mencionar que a disciplina “Políticas sociais, cidadania e desigualdade” também sofreu 

modificações simples em sua denominação, contudo foi incluída no programa do curso um ano depois 

das demais - em 2013 - ou seja, constou nos programas do curso entre os anos de 2013 e 2017. 

Por outro lado, as disciplinas “Língua, Estado e sociedade: relações e conceitos”, “Comunicação, 

informação e Poder Legislativo”, “Parlamento e políticas públicas I” e “Parlamento e políticas 

                                                   
9 Consta no Edital de Seleção de 2016: “Para ser classificado, o candidato deve obter, no mínimo, 60% dos 
pontos na prova dissertativa. Serão considerados aprovados os candidatos que, de acordo com a ordem de 
classificação, atingirem o número de vagas disponíveis”. Disponível em: 
<https://www.almg.gov.br/export/sites/default/educacao/sobre_escola/estudos_pesquisas/especializacao/pdfs
/edit al_especializacao_2016.pdf> Acessado em 02/10/2017 
10 Em 2012 as 40 vagas foram assim distribuídas: 25 para servidores da ALMG e 15 para o público externo. 
11 Art. 5º da Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf> Acessado em 02/10/2017. 
12 Conjunto básico de disciplinas que, junto as “Disciplinas Específicas”, formam a carga horária total do curso. 
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públicas II” constaram apenas no programa do curso de 201213. Verifica-se que as duas últimas 

disciplinas mencionadas se tornaram uma única disciplina denominada “Parlamento e políticas 

públicas” a partir de 2013 e, desde então, a despeito de ter sua denominação modificada para “Poder 

Legislativo e políticas públicas” no ano de 2015 não sofreu mais modificações e, por conseguinte, 

constou nos programas do curso entre os anos de 2013 e 2017. 

Já a disciplina “Estado e servidor público” fez parte apenas do programa do curso no ano de 2013. Por 

outro lado, a disciplina “Políticas públicas e cidades” constou somente no programa do curso do ano 

de 2014. 

No ano de 2015, a disciplina “Direitos humanos, cidadania e diversidade” constou no respectivo 

programa do curso. A disciplina “Tópicos em Política (Pensamento Político Moderno)” fez parte do 

programa do curso em 2016. Por fim, no programa do curso do ano de 2017 a disciplina “Federalismo, 

regionalização e políticas públicas”, que fez parte do rol de disciplinas específicas nos anos anteriores, 

constou como disciplina do Núcleo Comum pela primeira vez. 

Interessante observar que não há relação entre o fato dessas disciplinas constarem no programa do 

curso em apenas um dos anos e as áreas de concentração constantes nos respectivos editais. Isso 

porque, conforme veremos a seguir, para cada ano do curso são escolhidas duas áreas de concentração 

que por sua vez apresentam duas próprias disciplinas específicas cada uma, sendo que os alunos 

escolhem a área de concentração que desejam cursar no momento inscrição no curso. 

Ainda de acordo com a análise documental realizada nos editais de seleção do curso ao longo dos anos 

de 2012 a 2017, é possível verificar que no ano de 2012 são apresentadas como linhas de pesquisa: 

“Parlamento, representação e participação” e “Constituição, direito e administração pública”. Já no 

ano de 2013, o curso tem ênfase em “Política Urbana” e “Finanças Públicas”, sendo as disciplinas 

específicas “Mobilidade urbana”, “Federalismo, regionalização e políticas públicas” e “Contabilidade 

pública”, “Federalismo fiscal”, respectivamente. 

Em 2014, o curso teve ênfase em “Política Urbana” com as seguintes disciplinas específicas: “Política 

urbana e direito” e “Federalismo, regionalização e políticas públicas”, além de ênfase em 

“Comunicação” sendo “Comunicação e política” e “Comunicação e políticas públicas” as disciplinas 

específicas. No ano seguinte, 2015, as áreas de concentração do curso foram “Comunicação pública” e 

“Estado e instituições democráticas” com as seguintes disciplinas específicas, respectivamente: 

“Comunicação e políticas públicas”, “Comunicação e política Estado e instituições democráticas” e 

“Federalismo, regionalização e políticas públicas”, “Política de segurança pública no Estado 

Democrático de Direito”. 

Em 2016, o curso teve as seguintes áreas de concentração: “Comunicação Pública”, cujas disciplinas 

                                                   
13 Dessa forma, excepcionalmente neste ano, o Núcleo Comum do Programa do Curso contou com 14 
disciplinas. 
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específicas foram “Comunicação e Política” e “Comunicação e Redes Sociais” e “Políticas Sociais” 

com as disciplinas específicas: “Políticas sociais” e “Federalismo, regionalização e políticas públicas”. 

Para o ano 2017, as áreas de concentração do curso são “Educação” e “Políticas sociais de inclusão e 

gênero”, sendo que as disciplinas específicas são “Política educacional brasileira”, “Educação, 

tecnologia e redes sociais” e “Política social de inclusão”, “Políticas públicas para mulheres”, 

respectivamente. 

A partir dessas informações, é possível inferir que as disciplinas constantes nos programas do curso se 

referem ao arcabouço teórico pertinente aos agentes públicos que atuam no âmbito do Poder 

Legislativo. Válido ressaltar ainda que, não obstante se tratarem de conteúdos que têm grande 

afinidade com a atividade finalística do Poder Legislativo, conforme será verificado posteriormente, 

são demandados ainda por agentes públicos vinculados aos demais poderes e órgãos públicos, bem 

como por agentes sociais, sejam eles cidadãos ou que também atuam, por exemplo, em entidades de 

classe, associações e lideranças comunitárias, organizações não governamentais. 

Ainda de acordo com os editais de seleção do curso ao longo dos anos de 2012 a 2017, é possível 

verificar que, no que se refere ao corpo docente do curso14, este é composto, em sua maioria, de 

professores com titulação de mestres e/ou doutores, conforme estabelecido pelo MEC15. Dessa forma, 

é possível analisar o grau de escolaridade do corpo docente do curso entre os anos de 2012 a 2017, 

conforme gráfico a seguir: 

GRÁFICO 01 – Percentual de professores do Curso de Especialização por titulação 
entre os anos 2012 e 2017 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Com base no gráfico acima, nota-se um baixo quantitativo de professores especialistas durante todo o 

                                                   
14 Leia-se do professores do Núcleo Comum, bem como das Áreas de Concentração (Disciplinas específicas) 
15 Art. 4º da Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf> Acessado em 09/10/2017 



 

     
 

 ST 01 – ENSINO E EXTENSÃO NO CAMPO DE PÚBLICAS  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

89 

período analisado, culminando nos menores valores nos últimos dois anos. Em relação ao quantitativo 

de professores que possuem titulação de mestres, nota-se um aumento já no segundo ano do período 

analisado, seguido de uma queda significativa em 2015 - em consequência do incremento no número 

de professores doutores – e a retomada do valor de 07 professores em 2016, sendo este mantido no ano 

subsequente. 

Em relação ao quantitativo de professores que possuem titulação de doutores, este valor apresentou 

trajetória crescente entre os anos de 2012 e 2015 e decresceu nos últimos dois anos, não obstante ainda 

apresente um valor significativo de professores com doutorado. Por fim, verifica-se que desde 2015, 

não constam no corpo docente professores com titulação de pós-doutores. 

A seguir, a partir de análise documental realizado junto à coordenação do curso, apresenta-se um 

levantamento sobre os perfis dos alunos das turmas de 2013 a 2017, bem como de trabalhos de 

conclusão de curso (TCC) apresentados em 2016 e 2017 e, em seguida, serão analisados os resultados 

encontrados. Para tanto, utilizar-se-á a identificação dos públicos e suas relações com o Poder Público, 

além das respectivas demandas em relação à educação legislativa desenvolvida por Júnior e Messias 

(2008) que, por sua vez, implica preliminarmente do seguinte esclarecimento: 

(...) a análise das necessidades e demandas de capacitação por parte de cada público 
ficará restrita, quando necessário, às dimensões objetiva (instrumentalização) e 
subjetiva (conscientização) da educação legislativa como um passo preliminar para a 
identificação dos públicos e respectivas demandas em relação à educação legislativa. 
Júnior e Messias (2008 p.43) 

Sendo assim, pretende-se aqui identificar, não somente quais são os públicos atendidos no âmbito da 

educação legislativa, mas também suas demandas em termos de capacitação e qualificação e como as 

escolas do legislativo devem atuar em relação às mesmas. Dito isso, o quadro a seguir (Quadro 02) 

apresenta os públicos da educação legislativa: 

QUADRO 02 - Públicos da educação legislativa 

Categorias Perfis de atores Relação com o Poder Público 

 
 
 
 
 
 
 

Agentes públicos 

Vinculados ao 

Poder Legislativo 

Parlamentares “Atividades-fim” 

Servidores “Atividades-meio” 

 
 
 
 

Vinculados aos demais poderes e 

órgãos públicos 

Distanciamento e desconhecimento em 

relação ao Poder Legislativo semelhante 

àquela percebida por parte dos cidadãos em 

geral 

Dependem de capacidades e conhecimentos 

próprios do Poder Legislativo para o 

desempenho de suas 

atribuições 



 

     
 

 ST 01 – ENSINO E EXTENSÃO NO CAMPO DE PÚBLICAS  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

90 

 
 
 

Agentes sociais 

Cidadãos Acompanhamento de notícias e 
informações 

Individualmente ou por meio de 

movimentos sociais, como: entidades 

de classe, associações e lideranças 

comunitárias, ONGs, etc 

Relação e atuação mais direta junto aos 

poderes públicos e, em especial, junto ao 

Poder Legislativo 

Fonte: Elaboração própria 

A partir dessas informações e ainda segundo os autores, é possível identificar as demandas de cada 

público em relação à educação legislativa, conforme será apresentado a seguir. Em relação aos 

parlamentares, cabe às escolas do legislativo municiá-los de todas as capacidades e conhecimentos 

indispensáveis ao exercício de suas funções precípuas, ainda que nos limites das demandas, dos 

interesses e das disponibilidades específicas de cada um. Para atender esta demanda, uma importante 

estratégia é promover capacitações focadas nas equipes de apoio direto do parlamentar, caso existam, 

de modo a tentar contribuir, ainda que de forma indireta, para a adequada qualificação da atuação 

deste. No que se refere aos servidores vinculados ao Poder Legislativo, a despeito da função exercida, 

estes necessitam deter conhecimento básico acerca de alguns aspectos afetos à organização e ao 

funcionamento do parlamento, competindo às escolas do legislativo a estruturação de programas 

regulares e continuados de capacitação e de conscientização quanto a tais conteúdos, bem como do 

papel de cada um para o adequado exercício da democracia. Dessa forma, as escolas devem promover 

ações de capacitação que atendam às demandas geradas pelos “setores-meio” da instituição, além de 

identificar e atender as demandas específicas de capacitação, em especial, as relacionadas à 

instrumentalização de servidores tendo em vista o pleno exercício das funções precípuas do 

parlamento. 

No âmbito dos servidores vinculados aos demais poderes e órgãos públicos que tem relação de 

distanciamento e de desconhecimento em relação ao Poder Legislativo, cabe às escolas do legislativo a 

promoção de ações educativa no nível da conscientização e sensibilização, buscando um maior 

conhecimento, aproximação e participação nos processos políticos e democráticos. Já aos servidores 

vinculados aos demais poderes e órgãos públicos que dependem de capacidades e conhecimentos 

próprios desse Poder para o desempenho de suas atribuições, compete às escolas promover 

capacitações numa dimensão instrumentalizadora, a fim de lhes proporcionar os conhecimentos e 

instrumentos necessários ao melhor exercício de suas atribuições. 

Já para os cidadãos, as escolas do legislativo devem atuar na dimensão da conscientização, buscando 

sensibilizá-los e motivá-los não somente para uma relação mais próxima com o poder público, mas 

também para uma atitude de engajamento em ações de participação e fiscalização. Válido ressaltar 

que, tendo em vista suas características e peculiaridades, este público demanda ações e projetos 

educacionais com dinâmicas, linguagens e materiais apropriados ao seu nível de conhecimento e 
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envolvimento com as questões próprias da realidade legislativa. 

Para o exercício das funções e/ou atendimento das expectativas dos agentes sociais que atuam 

individualmente ou por meio de movimentos sociais, compete às escolas do legislativo promover 

atividades de capacitação voltadas para a dimensão instrumentalizadora da educação legislativa, no 

intuito de proporcionar a estes as ferramentas necessárias à sua adequada participação e contribuição 

nesses processos. 

Dito isso, a tabela a seguir (Tabela 01) apresenta um levantamento sobre os públicos dentre os alunos 

do curso das turmas de 201316 a 2017, em valores percentuais. Para isso, foram considerados como 

alunos, os aprovados no processo seletivo do curso. Sendo assim, foram contabilizados aqueles que 

não se matricularam ou trancaram a matrícula ou cancelaram a matrícula. 

Dentre os agentes públicos, os dados levantados revelam uma baixa participação de parlamentares no 

curso – no caso, os participantes desse público eram vereadores –, inclusive não houve participação 

dos mesmos entre os anos de 2014 a 2016. 

Ainda em relação aos agentes públicos, servidores vinculados ao Poder Legislativo, responsáveis pelas 

“atividades-meio”, percebe-se que se referem à maior participação no curso em quase todo o período 

analisado – exceto em 2016 –, com destaque para os servidores da própria Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais. Nesse contexto, vale esclarecer que alunos identificados como servidores do Poder 

Legislativo de outros estados e/ou de outras esferas - federal e municipal - foram contabilizados nesse 

público. 

No que se refere aos agentes públicos vinculados aos demais poderes e órgãos públicos cuja relação é 

de distanciamento e desconhecimento em relação ao Poder Legislativo semelhante àquela percebida 

por parte dos cidadãos em geral, há uma grande variação nos percentuais encontrados, inclusive, sem 

participação desse público nos anos de 2014 e 2015. Já para os agentes públicos vinculados aos demais 

poderes e órgãos públicos cuja relação é de dependência de capacidades e conhecimentos próprios do 

Poder Legislativo para o desempenho de suas atribuições, estes foram responsáveis pela maior 

participação no curso em 2016 e a segunda maior nos outros anos do período analisado. 

Passando agora para os agentes sociais, interessante verificar que praticamente não houve variação na 

participação dos cidadãos no curso durante o período analisado. Já em relação aos agentes sociais que 

atuam individualmente ou por meio de movimentos sociais, tais como entidades de classe, associações 

e lideranças comunitárias, ONGs e etc., verifica-se uma grande variação na participação desse público 

no curso, inclusive sem a participação deste nos anos de 2014 e 2016, seguido de sua maior 

participação no ano de 2017. 

                                                   
16 As informações referentes aos alunos da turma de 2012 não puderam ser disponibilizadas pela 
Coordenação do curso. 
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TABELA 01 – Percentuais de alunos por público das turmas de 2013 a 2017 

 
Fonte: Elaboração própria 

Sendo assim, os resultados apresentados na Tabela 01 permitem concluir que, de maneira geral, o 

curso de Pós-graduação oferecido pela Escola do Legislativo da ALMG tem sido demandado por todos 

os públicos da educação legislativa identificados pelos autores Júnior e Messias (2008). Além disso, 

vale destacar que tais informações demonstram o alcance da Escola do Legislativo em relação aos 

mais diversos públicos da educação legislativa e, no limite, podem ser utilizados pela própria não só 

para conhecer melhor seus públicos, mas principalmente para o aprimoramento de suas estratégias de 

atuação a estes. 

Por fim, apresenta-se abaixo (Tabela 02) um levantamento acerca das temáticas dos TCCs dos alunos 

das turmas de 2014 e 2015 que defenderam seus trabalhos nos anos de 2016 e 201717, relacionando-os 

ainda com os perfis de públicos da educação legislativa. A Tabela 02 apresenta os resultados 

encontrados:  

                                                   
17 As informações afetas aos trabalhos defendidos nos anteriores não se encontrava sistematizada, razão pela 
qual não estava disponível para utilização neste trabalho. Ressalta-se assim, mais uma possibilidade no que 
se refere as possibilidades de outros trabalhos tendo esse curso como objeto de análise. 
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TABELA 02 – Alunos turmas de 2014 e 2015 por público e as respectivas temáticas 
de TCC defendidos nos anos de 2016 e 2017 

 
Fonte: Elaboração própria 

A partir dos dados apresentados, verifica-se primeiramente que foram defendidos um total de 12 

trabalhos. Em relação à participação por públicos dentre os 12 egressos, verifica-se que não houve 

participação dos seguintes públicos: parlamentares e agentes sociais que atuam individualmente ou 

por meio de movimentos sociais, tais como entidades de classe, associações e lideranças 

comunitárias, ONGs e etc. 

Em relação aos agentes sociais representados pelo público “cidadãos”, o único trabalho defendido 

tratou da temática ‘Políticas Públicas na área de Educação’. Dentre os agentes públicos vinculados ao 

Poder Legislativo, o público “servidores” abordou em seus trabalhos as temáticas de Políticas Públicas 

e Poder Legislativo/Parlamento. 

Já em relação aos agentes públicos vinculados aos demais poderes e órgãos públicos cuja relação é de 

distanciamento e desconhecimento em relação ao Poder Legislativo semelhante àquela percebida por 

parte dos cidadãos em geral, nota-se que a temática do trabalho foi justamente Poder 

Legislativo/Parlamento. Por outro lado, dentre os agentes públicos vinculados aos demais poderes e 

órgãos públicos cuja relação é de dependência de capacidades e conhecimentos próprios do Poder 

Legislativo para o desempenho de suas atribuições, foram tratadas as temáticas Políticas Públicas, 

Participação e Estado (mais especificamente, temas relacionados à previdência). 

Sendo assim, os resultados apresentados na Tabela 02 permitem concluir que, a despeito da amostra 

limitada, os trabalhos de conclusão de curso da Especialização oferecido pela Escola do Legislativo da 

ALMG acerca das temáticas – Políticas Públicas, Poder Legislativo/Parlamento, Participação e Estado 

–  representam,  mais  uma  vez,  não  só  o  alcance  em  relação  aos  diversos  públicos  da  educação 
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legislativa (representados por esses alunos). Tais trabalhos não deixam de ser entregas à sociedade, na 

medida em que representam também a preocupação dos professores e egressos na reflexão acerca de 

temáticas tão relevantes ao contexto em que vivemos e, por isso, são tratadas como zelo pelos 

envolvidos com a educação legislativa. 

CONCLUSÕES 

A partir da reflexão proposta acerca do curso de Pós-graduação lato sensu - Especialização Poder 

Legislativo e Políticas Públicas da Escola do Legislativo - ALMG, busca-se elencar os principais 

desafios e avanços neste contexto. Além disso, almeja-se relacioná-los a algum dos desafios atuais 

concernentes ao Campo de Públicas. 

A revisão acerca da evolução dos modelos democráticos desde o século XX teve como objetivo 

demonstrar que, cada vez mais, o contexto de organização e funcionamento da democracia se fortalece 

como um espaço mais aberto e permeável à participação e à pluralidade de interesses. Nesse sentido, 

dado um contexto mais amplo de educação para a democracia, cuja responsabilidade deve ser dividida 

e compartilhada entre os diversos poderes e órgãos públicos, ganha relevância o papel do Poder 

Legislativo como condutor de um processo educativo – leia-se educação legislativa – que proporcione 

aos agentes públicos e à sociedade a exata compreensão de tal contexto, contribuindo, com isso, para o 

resgate e a (re)valorização constante dos valores democráticos. 

Dessa forma, no contexto do presente trabalho, a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais tem como principais desafios: identificar a diversidade de seus públicos e traçar as 

estratégias de atuação em relação aos mesmos, bem como compreender as características, 

peculiaridades e demandas de cada público, com vistas à formulação de um projeto pedagógico 

aderente e eficaz. 

Diante da reflexão aqui proposta, há que se ressaltar, ainda, os avanços alcançados pela própria Escola 

do Legislativo. Nesse sentido, tem-se a formação de redes de escolas de governo, de legislativos, de 

tribunais de contas e de formação de agentes públicos, cujos principais objetivos são o 

compartilhamento de conhecimentos e experiências sobre boas práticas de formação, o 

aperfeiçoamento profissional de servidores públicos, além do incentivo à produção de conhecimento 

em meio digital afeto ao Poder Legislativo. Verifica-se assim que a Escola do Legislativo se configura 

como um espaço de cooperação e articulação de esforços entre diferentes casas legislativas no sentido 

da capacitação e da qualificação dos parlamentares e servidores das respectivas instituições. 

Conforme demonstrado anteriormente, no que se refere Campo de Públicas, os últimos 15 anos foram 

marcados por mobilizações, disputas, mas, sobretudo, por conquistas. Todavia, no contexto atual, 

alguns desafios ainda devem ser enfrentados. 

Dentre tais desafios, destaca-se, conforme já mencionado, a interação do Campo de Públicas com 
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entidades e redes afins, no intuito de evitar o “enclausuramento” do Campo no âmbito estritamente 

acadêmico, além do risco de empobrecimento das temáticas norteadoras da formação acadêmica, bem 

como dos temas para pesquisa e extensão universitária. Nesse sentido, as escolas de legislativos e 

parlamentos ganham destaque dentre as organizações do mundo institucionalizado da pesquisa, com as 

quais o Campo de Públicas deve estreitar relações. 

Dito isso, conclui-se esta reflexão sobre o curso de Pós-graduação em Poder Legislativo e Políticas 

Públicas da Escola do Legislativo – ALMG e espera-se, assim, contribuir não só para fortalecer a 

interação do Campo de Públicas com entidades e redes afins, como também para enriquecer a 

discussão acerca da área de ensino e extensão no Campo de Públicas.  
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RESUMO 
A partir do início dos anos 2000, o Governo Federal introduziu um conjunto de mudanças no Ensino Superior 
brasileiro. Nesse contexto, através do REUNI ocorreu a expansão de cursos de graduação que possuem como 
propósito a formação de profissionais aptos a gerir a máquina pública de forma eficiente e que consideram a 
multidisciplinaridade como tronco comum, promovendo um ensino generalista aliado à busca pela 
especialização. Tais experiências, em conjunto, contribuíram para a criação de um movimento denominado de 
Campo de Públicas no Brasil. Nesse sentido, o presente artigo objetiva promover uma compreensão 
epistemológica e conhecer a diversidade de estratégias de ensino desse Campo, conferindo destaque para os 
perfis dos cursos pesquisados e para as inovações presentes em cada experiência. Para tanto, selecionou-se os 
cinco casos pioneiros das universidades federais pós REUNI, sendo um de cada região do Brasil. As 
experiências escolhidas foram Administração Pública – UNIRIO, Gestão Pública para o Desenvolvimento 
Regional – UFOPA, Gestão de Políticas Públicas – UFRN, Gestão de Políticas Públicas – UnB, e por fim, 
Políticas Públicas – UFRGS. Em seguida, foram analisados os projetos pedagógicos, identificando-se elementos 
convergentes e diferenciais em cada experiência. Levando-se em consideração esses aspectos, foi possível 
identificar que embora exista divergências, a multidisciplinaridade presente nesses cursos do Campo de Públicas 
coadunam para a formação de um profissional crítico, ético, aptos para a resolução de problemas complexos. 
Palavras-chave: campo de públicas; estratégias de ensino;  multidisciplinaridade. 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO NOS CURSOS DO CAMPO DE PÚBLICAS: 
ANÁLISE DO PANORAMA ATUAL E OS DESAFIOS PARA O ENSINO 
MULTIDISCIPLINAR1 

ALMEIDA, Lindijane de Souza Bento2 

SILVEIRA, Raquel Maria da Costa3 

FERNANDES, Ana Vitória Araújo4 

ALVES, Louise Rodrigues de Lima5 

INTRODUÇÃO 

Na última década, ganharam destaque, no Brasil, os investimentos do Governo Federal em políticas e 

ações planejadas que visam a ampliar o acesso ao Ensino Superior, aumentando os recursos de 10,3 

para 25,2 bilhões de reais (GENTILI, 2013). Um dos grandes avanços foi, justamente, o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. 

Este programa teve como objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior em todo 

país. Como resultado imediato dessa política, entre 2007 e 2012, as vagas aumentaram de 139.900 

para a quase 250.000. 

Tal aspecto, somado às transformações da gestão pública, gerou reflexos no ensino da Administração 

Pública e possibilitou um movimento de inovação com a inclusão de novos profissionais na 

administração pública. 

Nesse contexto, refletiu-se, no Brasil, a partir do início dos anos 2000, uma tendência internacional 

que promoveu distinção entre a administração de negócios (business) e a administração pública entre 

os anos de 1960 e 1970 (FARAH, 2013). 

Surgiram, assim, em nível nacional, cursos de graduação como Gestão de Políticas Públicas, Gestão 

Social, Gestão Pública, Administração Pública, Políticas Públicas, Gestão Pública para o 

Desenvolvimento Econômico e Social, os quais possuem o propósito geral de formar profissionais 

capacitados para propor planos, programas e projetos de forma a propiciar o desenvolvimento da 
                                                   
1 Reconhecemos por meio deste, a relevante contribuição da Docente do curso de Gestão de Políticas 
Públicas (graduação) e dos Programas de Pós-Graduação em Direitos Humanos; e Desenvolvimento, 
Sociedade e Cooperação Internacional da Universidade de Brasília (UnB), Magda de Lima Lúcio, na 
orientação do texto para a apresentação do II ENEPCP. 
2 Graduada em Ciências Sociais, com habilitação em Sociologia e Ciência Política, pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (1998), mestrado (2001) e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (2006) Professora adjunta do Departamento de Políticas Públicas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). almeida.lindijane@gmail.com 
3 Professora Substituta do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Doutoranda em Ciências Sociais (UFRN). Mestre em Estudos Urbanos e Regionais (UFRN). 
raquelmcsilveira@hotmail.com 
4 Bacharela em Gestão de Políticas Públicas, Mestranda em Estudos Urbanos e Regionais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Integrante do Grupo de Pesquisa Estado e Políticas Públicas. 
avitoriaaf@gmail.com. 
5 Bacharela em Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2017. (UFRN). 
Possui área de interesse em Políticas Públicas e no Campo de Públicas. louiseralves@gmail.com. 
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gestão pública. Em 2013, já se somavam mais de 200 cursos legalmente registrados com mais de 49 

mil alunos matriculados (PIRES et al, 2014). 

Como estratégia da formação desse profissional, tais cursos apresentam um elemento de convergência: 

a inserção da multidisciplinaridade, agregando temáticas relativas a mais de uma ciência ou área do 

conhecimento (PIMENTA, 2013). Contudo, a fim de promover uma formação multidisciplinar, torna-

se necessário adotar um conjunto de estratégias capazes de possibilitar que a formação generalista 

esteja aliada à busca pela especialização. 

Ao longo dos anos, o surgimento de tais cursos possibilitou a formação do que se denomina, no Brasil, 

como Campo de Públicas. Trata-se, de um campo multidisciplinar de investigação e atuação 

profissional voltado ao Estado, ao Governo, à Administração Pública e Políticas Públicas, à Gestão 

Pública, à Gestão Social e à Gestão de Políticas Públicas (DCN - resolução CNE/CES 01/2014, art. 1). 

A consolidação desse Campo, por sua vez, será demonstrada a partir de quatro elementos principais: a) 

o crescimento dos cursos que compõem o Campo no pós-REUNI; b) a articulação de seus atores para a 

construção de uma base sólida de eventos e periódicos científicos a nível nacional, regional e local; c) 

o reconhecimento do Campo como área distinta da administração de empresas e d) a criação de 

entidades de representação dos pesquisadores, alunos e egressos. 

A partir dessa discussão inicial, o presente artigo objetiva promover uma compreensão epistemológica 

e conhecer a diversidade de estratégias de ensino presentes no Campo de Públicas, conferindo 

destaque para os perfis dos cursos pesquisados e para inovações presentes em cada experiência.  

Para realizar a pesquisa, foi proposta a análise de experiências desenvolvidas nos últimos anos. Desse 

modo, foram estudados os Projetos Pedagógicos de cursos de graduação do Campo de Públicas nas 5 

regiões do Brasil, a partir de três critérios de escolha. Nesse sentido, deveriam os casos se configurar 

como: a) cursos de bacharelados na modalidade presencial, sendo um em cada região do Brasil; b) 

graduação em instituição pública federal e c) a primeira experiência de curso do Campo de Públicas 

criada na região no período pós-REUNI. 

Diante desses critérios, selecionou-se o curso de Gestão de Políticas Públicas – Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), representando a região Nordeste; o curso de Políticas Públicas – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), representando a região Sul; Gestão Pública 

para o Desenvolvimento Regional – Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) na Região 

Norte e Gestão de Políticas Públicas – Universidade de Brasília na (UnB). No Sudeste, foi selecionado 

o curso de Administração Pública – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

Após a definição dos cursos a serem estudados, foram estabelecidos alguns aspectos iniciais a serem 

observados, sendo eles: a quantidade de vagas ofertadas semestralmente; o ano de elaboração do 

projeto pedagógico; a estruturação da grade curricular e a carga horária total do curso. O passo 

seguinte foi a observação dos eixos de formação e dos objetivos das experiências, o que possibilitou a 
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identificação de elementos convergentes e diferenciais em cada caso. 

Para além desses elementos utilizados para a caracterização geral do curso, foi investigada a vivência 

profissional possibilitada ao aluno durante o período da graduação, a fim de compreender as principais 

inovações presentes nas experiências estudadas. 

1. A multidisciplinaridade e o Campo de Públicas no Brasil 

A formação do Campo de Públicas no Brasil reflete, mesmo que tardiamente, a experiência 

internacional consolidada segundo a qual, desde os anos 1960 e 1970, tornou-se premente a distinção 

entre a administração de negócios (business) e a administração pública, composta por cursos como 

public administration, public management, public policy, public policy and management, public 

affairs e nonprofit management (FARAH, 2013). 

No Brasil, somente no início do século XX, com apoio do Programa REUNI, se deu um movimento 

em busca do reconhecimento de uma nova área de educação no nível superior – denominada 

Administração Pública, a qual se constituiu, ao longo do tempo, como uma prática e uma formação para 

a prática (FARAH, 2013). Para além dessa distinção, internamente, se deu a multiplicação do número 

de novos cursos de graduação relacionados ao estudo das políticas públicas e da ação do Estado 

(GOMES et al., 2016). 

Durante esse processo de constituição, os professores e coordenadores iniciaram uma articulação, a 

qual culminou com a formação de uma rede que reuniu representantes de diversas instituições de 

educação superior, possibilitando um acúmulo de discussões que buscavam a consolidação do 

denominado Campo de Públicas (PIRES et al., 2014)6. 

Apenas em 2014, quando o Conselho Nacional de Educação homologou as Diretrizes Curriculares 

(DCN - Resolução CNE/CES 01/2014) para os cursos que compõem o universo do Campo de Públicas, 

iniciou-se a sua institucionalização. A referida DCN, em seu artigo 1º, indica a composição de um 

campo multidisciplinar de investigação e atuação profissional voltado ao Estado, ao Governo, à 

Administração Pública e Políticas Públicas, à Gestão Pública, à Gestão Social e à Gestão de Políticas 

Públicas. 

Para além da definição presente na referida DCN, as características constitutivas do Campo de 

Públicas ganharam destaque na Carta de Brasília (2013), documento produzido durante a realização do 

nono Fórum de Professores e Pesquisadores, no qual consta uma definição sobre o Campo pactuada pela 

própria academia, em seu esforço de debate e diálogo (KEINERT, 2014). 

                                                   
6 Para maiores informações e para ter acesso aos documentos e publicações referentes ao Campo de 
Públicas, sugerimos o acesso do site: https://campodepublicas.wordpress.com/. 
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Conforme expõe o seu conteúdo, o Campo de Públicas está assentado em dois conjuntos de 

referenciais fundamentais: epistêmicos e empíricos. No que tange ao primeiro, tem-se um enfoque no 

aumento da complexidade da esfera pública no Brasil, o que embora mantenha a centralidade do Estado, 

ao longo do tempo, criou novos espaços e incorporou novos atores sociais, ampliando a participação 

direta da sociedade civil nas políticas públicas e na governança democrática (CARTA DE BRASÍLIA, 

2013). 

Aliado a isso, os referenciais empíricos consideram que o crescimento do campo é reflexo direto da 

busca pela consolidação democrática do país que, nas políticas educacionais, como o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), implicaram a 

criação de cursos especificamente voltados a qualificar e formar quadros para compreender essas 

mudanças e interferir profissionalmente, atuando na gestão dessas transformações (PIMENTA, 2013). 

No seio dessa evolução, quatro dinâmicas principais se complementaram para evidenciar a 

consolidação do Campo de Públicas no Brasil. A primeira se relaciona com o crescimento da quantidade 

de cursos que compreendem o Campo de Públicas, o que se deu a partir da política de expansão das 

Instituições Federais de Ensino Superior no país. No ano de 1995, existiam, no Brasil, treze cursos de 

graduação em administração pública. A expansão dos cursos de graduação em administração pública e 

correlatos ocorre, principalmente, a partir dos anos 2000. Em 2013, já existiam 200 cursos legalmente 

registrados com mais de 49 mil alunos matriculados (PIRES et al, 2013). 

A análise acerca do crescimento do número de cursos do Campo de Públicas no Brasil pode ser feita 

em comparação com a variação do número de cursos de ensino superior no Brasil no mesmo 

período. Desse modo, tem-se que o número de cursos de Ensino Superior no Brasil variou 412% entre 

1995 e 2013 (BRASIL, 1999; 2015), enquanto a variação da quantidade de cursos do Campo de 

Públicas, no mesmo período, alcançou 1.438%. Apesar do crescimento apontado, frise-se que, em 2013, 

existiam 2.391 Instituições de Ensino Superior no país (BRASIL, 2015). Desse total, apenas, 

aproximadamente, 140 instituições ofereciam graduação superior relacionada ao Campo de Públicas (de 

acordo com dados coletados em nossa pesquisa), o que representava 5,86% do total de Instituições de 

Ensino Superior no Brasil. 

A segunda dinâmica, por sua vez, diz respeito ao movimento iniciado por parte dos atores do Campo 

de Públicas, os quais se articularam para formar uma base sólida de debates em eventos e periódicos 

científicos, sobretudo após os anos 2000 (PIRES et al, 2014). O objetivo era levar as temáticas 

discutidas dentro do Campo para outros debates, a fim de promover a divulgação das pesquisas 

realizadas e conferir publicidade ao próprio Campo de Públicas. Nesse sentido, além da inserção dos 

pesquisadores de forma ativa em eventos preexistentes e já consolidados, foram criados a priori por 

estudantes e professores encontros anuais e bianuais específicos do Campo, como o Encontro Nacional 
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dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas (ENECAP), que já se encontra em sua décima sexta 

edição e o Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas (ENEPCP). 

Mais recentemente, no ano de 2015, os eventos estudantis passaram a compreender a importância da 

discussão de aspectos oriundos das realidades da gestão pública local, o que de fato resultou na criação 

dos eventos regionais. A título de exemplo, podem-se citar os Encontros Regionais dos Estudantes dos 

Cursos do Campo de Públicas (ERECAP), que já se apresentam em sua terceira edição nas regiões Sul 

e Nordeste, bem como, o Encontro Mineiro dos Estudantes do Campo de Públicas (EM Público), que 

também se encontra em sua terceira edição. 

Ainda, destaca-se a contribuição do terceiro elemento para a consolidação do Campo. Trata-se do 

reconhecimento deste como área distinta da Administração de empresas no âmbito do sistema de 

avaliação educacional brasileiro. Foi entre o final de 2013 e o início de 2014 que se iniciou uma nova 

etapa na trajetória do Campo de Públicas. Pires et al (2014) afirmam que, nesse período, ocorreu um 

grande passo para a efetiva consolidação do Campo como área autônoma de ensino e pesquisa no sistema 

de graduação nacional. 

Para além da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2014), nesse período, 

iniciou-se o processo de avaliação dos cursos do Campo. Por meio da Portaria Normativa nº 03/2015 do 

Ministério da Educação (BRASIL, 2015), elencou-se a Administração Pública como uma das áreas a 

ser avaliada por meio do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) em 2015. Assim, 

tornou-se, formalmente, explícita a separação entre as áreas de administração e administração pública 

no Ensino Superior brasileiro. 

Deve-se ressaltar que, durante todo esse processo, a Sociedade Brasileira de Administração Pública 

(SBAP) assumiu um papel de protagonismo, em nível de pós-graduação, com o objetivo de definir 

claramente uma nova área especifica à Administração Pública na Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Com base nessa atuação, hoje a Administração Pública foi 

reconhecida como uma área específica, fruto da luta de docentes que se destacam no Campo de 

Públicas, os quais são apontados como os pioneiros na construção desse Campo. No entanto, frise- se, 

o cenário existente hoje ainda não representa a totalidade do reconhecimento desejado para o Campo de 

Públicas no âmbito da CAPES: uma área própria para os programas de pós-graduação do Campo de 

Públicas. 

Por fim, pode-se citar como dinâmica que contribuiu para a consolidação do Campo de Públicas no 

Brasil a criação de entidades de representação dos pesquisadores, alunos e egressos. Nesse sentido, a 

associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas (ANEPCP) foi criada em 2015, 

visando ao fortalecimento do ensino e da pesquisa no Campo de Públicas. Tal instituição configura-se 

enquanto uma esfera de diálogo entre os cursos do Campo, seja na graduação seja na pós-graduação, 

bem como entre esses e os órgãos superiores da educação no país. Ainda, apresenta-se como um ente 



 

     
 

 ST 01 – ENSINO E EXTENSÃO NO CAMPO DE PÚBLICAS  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

103 

fomentador dos debates acadêmicos por meio da participação em diversos eventos (locais, regionais, 

nacionais e internacionais), realização de seminários, fóruns e encontros, a exemplo do I Encontro 

Nacional de Ensino e Pesquisa de Campo de Públicas, realizado em Brasília, no ano de 2015. 

Ainda no contexto do surgimento de entidades representativas, ressalta-se também, a existência da 

organização de representação dos estudantes, a Federação Nacional dos Estudantes dos Cursos do 

Campo de Públicas (FENECAP), criada no ano de 2007. Trata-se da entidade máxima de 

representação estudantil a nível nacional, a qual se articula com os centros e diretórios acadêmicos 

filiados. 

Para além da representação estudantil, criou-se no ano de 2016, durante o XV Encontro Nacional de 

Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas, uma entidade de representação nacional dos egressos e 

profissionais desse Campo, a Associação Brasileira dos Profissionais do Campo de Públicas, a Pro 

Pública Brasil. Tal associação é composta por egressos do Campo e alunos de pós-graduação da área, 

levantando como bandeira a luta da profissionalização da gestão pública brasileira e colocando como 

uma das suas principais atividades a criação de uma agenda acerca da melhoria da gestão pública, 

independente do viés político. 

Vale ressaltar ainda, que todas as instituições supramencionadas estão em processo de articulação 

entre si, aspirando, juntas, aspectos como a melhoria da gestão pública brasileira e o espaço próprio do 

Campo de Públicas na academia e no mercado de trabalho. 

Em meio a essa discussão, compreendidos os aspectos que marcaram a formação e a consolidação do 

Campo de Públicas no Brasil, bem como o crescimento do número de cursos no Ensino Superior, torna-

se necessário descortinar as experiências de ensino existentes no Campo de Públicas, as quais, muitas 

vezes, podem revelar inovações relevantes a ser compartilhadas para o aprimoramento da formação do 

futuro profissional do Campo de Públicas no Brasil. A seguir, serão apresentados os resultados 

encontrados na pesquisa realizada. 

2. Resultados e Discussões 

Após a análise proposta, foi possível denotar que os cursos pesquisados, de um modo geral, não 

possuem um padrão no que diz respeito ao número de vagas, carga horária e duração do curso, conforme 

demonstra o quadro abaixo.  
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QUADRO 01 – Caracterização dos casos estudados 

 
Fonte: elaboração própria, 2017. 

No que tange ao período de fundação dos cursos, observou-se uma convergência com o período de 

eclosão das graduações que compõem o Campo de Públicas no Brasil, ou seja, o contexto do Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), implementado 

pelo governo federal a partir de 2007 - enquanto ação que integra o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). Desse modo, os cursos analisados tiveram início entre 2009 e 2013. 

No entanto, notou-se que as experiências analisadas coadunam com o objetivo de formar um 

profissional com visão ampla acerca dos complexos elementos que compõem a gestão das políticas 

públicas. 

Fazendo uma adaptação do discurso do sujeito coletivo, foi possível organizar os termos principais, 

que estão presentes na redação dos objetivos dos cursos estudados, elaborando-se um enunciado chave 

que representa a síntese dos anseios dos cursos em questão. Desse modo, observou-se que os objetivos 

dos cinco cursos do campo de públicas convergem na formação de profissionais éticos e críticos frente 

à sociedade contemporânea, capazes de liderar, tomar decisões, planejar e compreender os processos de 

formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, bem como proporcionar o 

desenvolvimento local, social, econômico, cultural, político em organizações governamentais e não- 

governamentais. 

Dentre os objetivos propostos pelas experiências, o curso de Administração Pública da UNIRIO, possui 

um diferencial no que diz respeito ao estímulo a práticas referentes ao setor privado. Pode-se verificar 

essa diferenciação no seu projeto político pedagógico por meio dos termos “empreender em seu 

entorno social”; “gestão de redes de organizações públicas e privadas” e “nas diversas áreas que 

compõem a administração”. 

Além da similaridade entre os objetivos, identificou-se como elemento comum a presença da 

multidisciplinaridade como principal estratégia curricular. Os cursos se organizam, em sua grande parte, 
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a partir de eixos, o que permite ao aluno direcionar sua formação de acordo com aquela que melhor 

corresponde aos seus interesses. Trata-se de uma preocupação com o desenvolvimento de habilidades, 

as quais devem ser exercitadas e apreendidas de forma guiada pelo projeto pedagógico de cada curso. 

O quadro abaixo demonstra divisão dos eixos de formação presentes nos cursos estudados, indicando a 

existência da multidisciplinaridade7 ou da interdisciplinaridade no projeto pedagógico: 

QUADRO 02 – Formação curricular dos casos estudados. 

 
Fonte: elaboração própria, 2017. 

A análise dos projetos tornou possível perceber a utilização do termo interdisciplinaridade, entretanto, 

a leitura de seu conteúdo permite denotar a intenção de agregação de temáticas relativas a mais de uma 

ciência ou área do conhecimento (PIMENTA, 2013) enquanto base da formação destinada ao futuro 

profissional. Desse modo, a despeito do uso do termo, a multidisciplinaridade foi o alicerce comum 

identificado nos projetos pedagógicos analisados. O fato é que o Campo de Públicas - campo 

multidisciplinar de formação acadêmica, científica e profissional de nível superior - vem formando um 

profissional capaz de desenvolver e propagar novas técnicas, propondo inovações sociais e promovendo 

processos que favorecem o fortalecimento da esfera pública, a qualificação da ação governamental e a 

intensificação e ampliação das formas de participação da sociedade civil (FARAH, 2013). 

Apesar dos eixos norteadores dos cursos do Campo de Públicas possuírem nomenclaturas diferentes, é 

                                                   
7 A multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade se diferenciam na maneira com integram as diferentes 
áreas de conhecimento. Na multidisciplinaridade as disciplinas são sobrepostas, por sua vez, a 
interdisciplinaridade agrega de forma integrada conceitos, métodos e a prática de diferentes áreas do 
conhecimento com um propósito comum (FARIA, 2013, p. 15; PIRES,1998, p. 176-177).  
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possível denotar que a organização similar da estrutura curricular dos cursos apresentados garante a 

convergência no que diz respeito, de um lado, à existência de uma formação generalista e, de outro, à 

possibilidade do discente direcionar a escolha de suas disciplinas de maneira mais específica. 

Os discentes do Campo possuem ampla liberdade de opção de disciplinas e componentes, podendo 

traçar um percurso por áreas específicas da política pública, especializando-se naquela com a qual 

mais se identifica. Assim, pode o aluno optar por uma formação generalista ou específica, a depender 

de suas preferências profissionais construídas ao longo de sua formação acadêmica. 

De modo geral, portanto, as grades curriculares analisadas possuem uma estrutura de disciplinas 

abrangente em suas temáticas, a fim de que outras áreas do conhecimento (a exemplo da Sociologia, do 

Urbanismo, do Direito e da Economia) possam ser o suporte para a formação multidisciplinar de um 

gestor que saiba transitar entre as diversas necessidades da vida prática no setor público. 

Para além disso, foi possível denotar a presença da multidisciplinariedade no interior dos eixos de 

formação e a elevada carga de disciplinas optativas necessária à integralização dos cursos, em 

contraponto com uma quantidade reduzida de disciplinas obrigatórias, o que proporciona uma maior 

flexibilidade na escolha das disciplinas que serão cursadas. 

A título de exemplo, pode-se citar o curso de Gestão de Políticas Públicas da UFRN, que se apresenta, 

estruturalmente, desenhado a partir de cinco eixos de formação, a saber: Eixo Formação Geral, com 

disciplinas de cunho instrumental e técnico; Formação do Cidadão, relacionada a conhecimentos 

gerais sobre o estado da arte das teorias sobre o Estado e a Sociedade; Eixo Organização Social e dos 

Governos que trata do funcionamento das instituições e os órgãos públicos e sociais; Eixo Gestão 

Pública, relacionado às formas e modelos de gestão mais adotados e o Eixo Planejamento e Políticas 

Públicas, que comporta o estudo do planejamento e gestão de políticas públicas (GOMES et al, no 

prelo). 

Para além das estruturas curriculares apresentadas acima, destaca-se também, o curso de Gestão de 

Políticas Públicas (UnB), no qual, é possível verificar a existência de duas linhas específicas para 

disciplinas optativas, sendo elas, políticas públicas e gestão pública, bem como, os eixos transversais de 

relações interorganizacionais e redes na gestão de políticas públicas, bem como, gestão da inovação e 

de reforma nas organizações públicas. 

Além desses eixos de formação comumente encontrados nos cursos do Campo de Públicas, pode-se 

verificar no curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional (UFOPA), que além do tronco 

basilar voltado, a priori, à Economia, à Gestão Pública e à interdisciplinaridade – por meio dos eixos 

compreendidos como ciclo de formação interdisciplinar I e II e a formação específica -, a grade 

curricular compreende aspectos referentes à Amazônia, para que tal forma os discentes saiam aptos a 

suprir também as necessidades locais. 

No caso de Administração Pública da UNIRIO, os seus ciclos de formação se diferenciam entre si. O 
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ciclo de formação básica incita o senso crítico, a capacidade de análise e ampliação da visão acerca da 

sociedade, tais aspectos ultrapassam a formação técnica encontrada mais fortemente no ciclo de 

formação profissional. Consoante a estes ciclos, o ciclo de transição para o mundo do trabalho, congrega 

aspectos comuns aos dois ciclos supramencionados, com ênfase ainda, em estudos quantitativos. 

Já o curso de Políticas Públicas da UFRGS, contempla 10 disciplinas obrigatórias como formação 

básica, os outros créditos restantes são complementares a tal formação comum e são ofertados por 

outros departamentos. Apesar disso, coadunam com os eixos propostos pelo curso, governo e políticas 

sociais. 

Outro fator que chamou atenção foi a gênese dos cursos nessas universidades federais. Cada 

experiência analisada encontra-se em um centro diferente nas universidades. Notou-se, com isso, que a 

multidisciplinaridade se expressa no próprio surgimento e lotação dos cursos. 

QUADRO 03 – Distribuição dos cursos estudados por centro em cada 
Universidade. 

 
Fonte: elaboração própria, 2017. 

Há, portanto, cursos em centro de Ciências Jurídicas e Políticas, Ciências da Sociedade, Ciências 

Humanas, Letras e Artes, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e no Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas. Nesse sentido, não existe um tronco único comum para tais cursos, mas 

sim algo que os caracteriza por sua diferenciação: a multidisciplinaridade. 

Desse modo, compreende-se, no contexto do Campo, que é a partir da conjunção de diversos 

conhecimentos que se torna possível formar um gestor com capacidade de diálogo e aderência em 

diversas áreas do saber, bem como detentor de uma visão crítica acerca da realidade na qual estão 

inseridos. Parte-se do princípio de que a formação multidisciplinar do gestor de políticas públicas 

possibilita que problemas ainda tão caros, complexos e desafiadores, sejam pautados a partir de uma 

leitura técnico-política, diferenciada da forma tradicional, se constituindo como uma oportunidade real 

e concreta de abordagem mais efetiva, eficiente e eficaz daqueles problemas. 

De forma relacionada ao caráter multidisciplinar, aponta-se, aqui, a verificação de uma composição 

heterogênea do corpo docente, no qual se fazem presentes múltiplas áreas do conhecimento. Esta 

característica se coaduna com o caráter multidisciplinar da formação pretendida e contribui para o 

fortalecimento da formação do gestor público para a execução de suas tarefas cotidianas. 
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Após apresentação dos aspectos convergentes identificados nas experiências analisadas, será conferido 

destaque às inovações verificadas ao longo da pesquisa. Desse modo, deve-se ressaltar que foi possível 

perceber uma busca pelo envolvimento dos alunos em atividades que articulam ensino, pesquisa e 

extensão universitária, como forma de capacitá-lo para os múltiplos desafios que podem se impor na 

prática do planejamento e da gestão. 

Nesse sentido, pode-se perceber que os cursos em análise primam pela vivência e pela prática do 

conhecimento. Os formandos são constantemente incentivados a buscar uma vivência profissional 

efetiva, o que se configurou a partir da verificação da existência de parcerias entre órgãos 

governamentais; não governamentais e as Universidades. 

QUADRO 04 – Vivências profissionais verificadas nos casos em estudo 

CURSOS INSTITUIÇÃO VIVÊNCIA PROFISSIONAL 

Administração Pública UNIRIO Estágio obrigatório, empresa 
júnior. 

Gestão Pública e 
Desenvolvimento Regional UFOPA Estágio obrigatório 

Gestão de Políticas Públicas UFRN Ateliê de gestão de políticas 
públicas 

Gestão de Políticas Públicas UnB 

Estágio por meio da disciplina 
Residência em Políticas Públicas 
I, consultorias a comunidades, 
ONG’s, prefeituras municipais e 
empresa júnior 

Políticas Públicas UFRGS Estágio 

Fonte: elaboração própria, 2017. 

Verificou-se que a proposta multidisciplinar, já destacada, se espraia também para as ações que 

envolvem programas de estágios e propostas de imersão em instituições e em determinadas políticas 

específicas. Como experiências inovadoras, destacam-se a prática denominada como Residência em 

Políticas Públicas do curso de Gestão de Políticas da UNB e a atividade Ateliê de Gestão de Políticas 

Públicas do curso de Gestão de Políticas Públicas da UFRN. 

Por meio delas, pretende-se formar o estudante tendo em vista a inserção prática no mercado de 

trabalho, de modo a correlacionar com a teoria, bem como na imersão em problemas sociais e culturais 

concretos. 

No caso do Curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a 

preocupação com o binômio formação-inserção também pode ser verificada a partir da existência da 

previsão de acompanhamento do aluno. Entretanto, nesse caso, o acompanhamento ocorre ainda 

durante o curso e é realizado por um Orientador Acadêmico, que, sendo docente do curso de 

graduação, conduz a formação do aluno a partir de suas preferências e desejos profissionais. 
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A partir do exposto, evidencia-se que apesar dos cursos do Campo de Públicas apresentarem 

características plurais entre si, ainda é possível verificar que a multidisciplinariedade perpassa os cursos 

em questão, fortalecendo assim a característica basilar que proporciona a habilitação e a capacitação dos 

estudantes para o mercado de trabalho. 

Os casos aqui analisados demonstraram a existência de uma formação convergente e coesa no Campo 

de Públicas. Indo além, a pesquisa possibilitou destacar a existências de estratégias inovadoras de 

ensino, as quais podem ser transpostas para outras regiões do país. Para além de seus resultados 

diretos, portanto, o presente artigo ressaltou, indiretamente, a necessidade de interação e de troca de 

experiências entre os cursos que formam o Campo de Públicas no Brasil, caracterizado como 

multidisciplinar - em sua formação - e abrangente - em seus fins. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em linhas gerais, a partir da realidade brasileira, buscou-se apresentar as transformações e inovações 

presentes hoje nas universidades públicas, no que se refere ao reconhecimento das especificidades de 

questões atinentes à formação de gestores públicos, em nível de graduação. 

Tendo como parâmetro o processo recente de democratização no país e a partir de um contexto 

político-institucional de demanda de operacionalização de fortalecimento e criação de novos direitos 

sociais, demonstrou-se o papel estratégico do Estado enquanto um agente primordial para ora dirigir, 

ora apoiar o desenvolvimento nacional. Especificamente, neste artigo, destacou-se o papel estratégico 

do governo federal no sentido de formular o REUNI e criar um conjunto de cursos para formar futuros 

profissionais comprometidos com a democracia e com a sociedade brasileira. Importante frisar que, 

além de cursos, foram criadas também universidades públicas no interior do país, fortalecendo as esferas 

estaduais e municipais, na formação de profissionais de alta performance. 

No que tange à criação dos cursos que formam o Campo de Públicas no Brasil, ao longo do artigo, 

demonstrou-se que as diversas áreas disciplinares presentes na formação do gestor público 

possibilitam que problemas atuais sejam repassados a partir de várias concepções e estratégias de 

ensino. Nesse sentido, a formação generalista e multidisciplinar constitui a mais inovadora proposta 

dos cursos que compõem o Campo de Públicas. 

É preciso ressaltar que, ao enfrentar os desafios diários da gestão e do planejamento, esse profissional 

encontrará como lócus de aplicação de seu conhecimento multidisciplinar um quadro institucional 

tradicional e setorializado. Desse modo, a necessidade de produzir políticas públicas a partir da 

integração e da multidisciplinaridade torna-se a prioridade de qualquer gestor público para o século 

XXI. 

Destaca-se ainda, a importância da articulação das entidades de representação dos atores do Campo de 
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Públicas e a luta comum dessas organizações pelo espaço diferenciado do Campo de Públicas, seja na 

academia, seja na gestão pública. 

Por fim, a troca de experiências entre os cursos, demonstrou que embora exista características 

singulares em cada caso, os objetivos coadunam para a formação e a inserção de um profissional apto a 

desenvolver ações de maneira crítica e ética no mercado de trabalho. Para além disto, as experiências 

promovidas pelos cursos e a convergência das matrizes curriculares, no que diz respeito a 

multidisciplinaridade, proporciona resoluções inovadoras para conflitos e problemas complexos. 
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RESUMO 
O Campo de Públicas é um campo em formação. É interessante, portanto, conhecer o perfil dos alunos que 
buscam cursos no Campo. Assim, este trabalho apresenta o perfil dos ingressantes no Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública (CSTGP), oferecido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). 
O Recôncavo é marcado por contrastes, com práticas patrimonialistas resistentes. As competências na gestão 
pública são, de modo geral, preteridas em relação ao envolvimento pessoal, por vezes clientelista, daqueles que 
fazem/farão parte dos governos. Ainda assim, a demanda para o CSTGP tem sido de 27 a 31 candidatos por vaga 
desde 2012. De modo geral, os calouros são do Recôncavo (95%+), mais velhos (média de idade entre 28 e 30 
anos), responsáveis por suas famílias (entre 27 e 40%), trabalhadores (entre 60 e 73%), a depender da turma, 
com maior concentração nas faixas de renda de 01+ a 05 salários mínimos. As expectativas para a conclusão do 
Curso são principalmente a realização de concurso público e a continuidade dos estudos, o que requer o diálogo 
do CSTGP com o Campo de Públicas, para que sejam abertas vias para inserção profissional e pós-graduação. 
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FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA NO RECÔNCAVO DA BAHIA:  
QUEM É ATRAÍDO POR ELA? 

DANTAS, Lys Maria Vinhaes  

MATOS, Daniela Abreu 

MONTEIRO, Doraliza Auxiliadora Abranches 

INTRODUÇÃO 

O Campo de Públicas é um campo em formação. É interessante, portanto, conhecer o perfil dos alunos 

que buscam cursos neste Campo, mapeando-os pelo Brasil. Assim, este trabalho apresenta o perfil dos 

ingressantes no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública (CSTGP), oferecido pela Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), ao longo de seus primeiros anos de existência (2010 – 2016). 

Dessa maneira, é possível observar quem se sente atraído pelo Campo de Públicas na região e, 

especialmente, por uma formação centrada na gestão pública. Por fim, o artigo apresenta também a 

avaliação feita por concluintes das primeiras turmas em relação às competências e habilidades 

adquiridas durante sua formação. 

O Recôncavo (da Baía de Todos os Santos) é marcado por contrastes, em especial em suas cidades 

históricas, a exemplo de Cachoeira, São Félix e Santo Amaro, municípios limítrofes. Outrora um 

território rico, berço das culturas canavieiras e mais tarde fumageira, acessado principalmente pelo Rio 

Paraguaçu (que desagua na referida Baía), a região teve uma função importante para o Brasil nos seus 

primórdios: unir o interior do Estado a Salvador, sua capital, e dali a Portugal e ao mundo, favorecendo 

o escoamento de produtos. Com a mudança dos modais de transporte e com a exploração de petróleo na 

década de 1950, os municípios empobreceram e saíram do foco econômico. Somente nos anos 2000, a 

região volta a ter atenção de políticas públicas que incluíram a implantação, entre outros, da UFRB no 

território em 20051. Apesar dessas mudanças, as práticas patrimonialistas são resistentes na região e as 

competências na gestão pública são, de modo geral, preteridas em relação ao envolvimento pessoal, por 

vezes clientelista, e relações políticos partidários daqueles que fazem/farão parte dos governos. Este é 

um dos aspectos que tornam interessante entender quem busca a formação na gestão pública. 

Multicampi, identificada pelo discurso de inclusão, especialmente do aluno negro e pobre da região, a 

UFRB conta hoje com sete centros, dois a mais que em 2005. A implantação da Universidade no 

território em 2005 é fruto de grande mobilização política e popular que resulta, inclusive, na escolha das 

cidades nas quais os campi são instalados. A Universidade declara o Recôncavo como um “território de 

aprendizagem” e marca seu compromisso com ele, por exemplo, no seu Estatuto, ao declarar que tem 

como finalidade, dentre outras, “contribuir para o processo de desenvolvimento do Recôncavo da Bahia, 

                                                   
1 Posteriormente, foram estabelecidas outras instituições federais na Região Oeste e Sul do Estado da Bahia, 
sendo elas a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) criada em 2006 e Universidade Federal do Sul 
da Bahia (UFSB) criada em 2013, com campi em Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro. 
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do Estado e do País, realizando o estudo sistemático de seus problemas e a formação de quadros 

científicos e técnicos em nível de suas necessidades” (UFRB, 2005, Cap.3º, III). 

Dentre seus campi, está o Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), situado em Cachoeira, cidade 

heroica, um dos municípios mais representativos do processo histórico antes referido2. Hoje oferece os 

cursos de graduação em História, Museologia, Ciências Sociais, Comunicação-Jornalismo, Artes 

Visuais, Cinema e Audiovisual, Comunicação - Publicidade e Propaganda, Serviço Social e, único de 

natureza tecnológica, Gestão Pública. E ainda dois cursos de Mestrado Acadêmicos, Ciências Sociais e 

Comunicação e um Mestrado Profissional em História da África, Diáspora e Povos Indígenas. Não sendo 

Artes, Humanidades ou Letras, frequentemente os alunos questionam o porquê de Gestão Pública ser 

“um curso do CAHL” e, muitas vezes, levam tempo para perceber a riqueza de estudar em um ambiente 

tão diverso. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública é noturno, com carga horária de 1.870 horas, e 

destina-se a formar, de modo multidisciplinar, “tecnólogos em Gestão Pública aptos a compreender a 

importância do contexto econômico, político e social na formulação de estratégias, no desenho, na 

implementação e na avaliação de programas e de políticas públicas de desenvolvimento regional e 

social” (UFRB, 2010:10). A atuação de seu egresso abrange as esferas públicas estatais e não estatais e 

a interface entre o público e o privado, sempre pautada em valores republicanos. 

Uma segunda questão que marca o CSTGP é o seu caráter tecnológico. Inicialmente, pensado como 

um bacharelado, é assumido como ajuste às mudanças ocorridas no MEC decorrentes do REUNI e, de 

acordo com Montenegro e Zimmermann (2010), a expectativa era de que fosse transformado em 

bacharelado após a implantação. Do mesmo modo que a inserção de Gestão em um Centro de Artes 

acaba sendo absorvida pelas turmas, a natureza tecnológica vai – ano a ano – sendo debatida e uma 

identidade vem sendo criada ao CSTGP desde 2010. 

No seu projeto político-pedagógico (PPP), aprovado em Resolução CONAC n° 011/ 2010, o CSTGP, 

em sintonia com a UFRB, busca responder às demandas locais e apresenta-se sensível às questões sociais 

e de participação popular, como observado no parágrafo que conclui a justificativa para sua criação, 

transcrito a seguir: 

[...] com a formação de profissionais qualificados, pode desencadear um processo de 
melhoramento em direção à efetivação das políticas públicas de desenvolvimento 
social e participação de toda a sociedade, com a preponderância da participação 
popular e a discussão de um padrão de civilidade a toda sociedade. (UFRB, 2010:7) 

Criado em 2009, a primeira turma do CSTGP foi composta em 2010 e, desde 2011, um acompanhamento 

tem sido feito do perfil do ingressante do CSTGP, para contribuir com o Núcleo Docente Estruturante 

nas discussões sobre o Projeto Político Pedagógico do Curso e sobre as suas avaliações. Para compor 

                                                   
2 O demais campi da UFRB estão situados nos municípios de Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, 
Amargosa, Santo Amaro e Feira de Santana. 
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este perfil é aplicado um questionário aos ingressantes no primeiro mês de aula, composto por questões 

fechadas, de respostas curtas e questões discursivas, em três diferentes dimensões: Identificação e 

História, Expectativas e Conceito. Na primeira dimensão, busca-se saber quem é o aluno, de onde vem, 

qual a sua trajetória acadêmica e de trabalho; na segunda, busca-se saber o que ele procura no CSTGP 

e o que pretende após se formar; na terceira dimensão, é feita uma única pergunta: Defina Gestão 

Pública3. A partir de 2013, ano após ano, este perfil, após discussão com os próprios alunos, tem sido 

divulgado no site do Curso (http://www.ufrb.edu.br/gestaopublica/o-curso/perfil-do-aluno-ingressante- 

no-cstgp), para consulta. Em 2015, foi feita uma síntese dos perfis, também publicada no site, que é base 

para o presente trabalho. 

Este artigo está estruturado a partir dessa introdução que apresenta um breve histórico e contextualização 

da proposta. Em seguida, há a seção “Quem é atraído pelo Curso de Gestão Pública oferecido no 

Recôncavo da Bahia?”, focando nos aspectos relacionados à origem do aluno ingressante, o perfil 

socioeconômico, os motivos para a procura de formação em Gestão Pública, as expectativas no 

ingresso e o que pensa o ingressante sobre Gestão Pública. Na terceira seção é apresentada a avaliação 

do CSTGP pelo concluinte e, por fim, as considerações finais. 

1. Quem é atraído pelo Curso de Gestão Pública oferecido no Recôncavo 
da Bahia? 

1.1 De onde vem o aluno ingressante no CSTGP? 

O processo seletivo para o CSTGP, assim como em toda a UFRB, se dá majoritariamente pelo ENEM, 

com uma entrada anual, quando são oferecidas 50 vagas pelo SiSu. A adesão ao ENEM / SiSu abre a 

concorrência para todo o Brasil, mas, na formação de suas cinco primeiras turmas, o CSTGP atraiu 

alunos do próprio Recôncavo e regiões contíguas. Excluído o primeiro ano, a concorrência tem sido em 

torno de 27 a 30 candidatos por vaga. 

Este fato chama atenção por duas questões, aparentemente paradoxais. Por um lado, como mencionado 

brevemente, as relações clientelistas se sobrepõem àquelas de competência técnica, o que talvez 

indicasse que uma formação em Gestão Pública talvez não fosse tão necessária para quem quisesse atuar 

na região. A exceção de dois ou três municípios maiores, boa parte dos municípios é caracterizada pela 

predominância de algumas famílias mais tradicionais, vinculadas a explorações agrícolas ou pecuárias 

ou ao comércio e que dominam a cena política. 

Por outro lado, os municípios são empobrecidos no território, possuem baixo desenvolvimento, abaixo 
                                                   
3 Sobre a dimensão “Defina Gestão Pública”, sugere-se a leitura do texto “O Calouro e a Gestão Pública: uso 
de mapas nas sequências didáticas para aproximação dos dois” de autoria de Dantas e Monteiro (2017), que 
apresenta experiências em sala de aula de ingressantes com uso de mapas cognitivos, tanto para 
diagnosticar noções pré- concebidas sobre a Gestão Pública, como para planejar novas aulas e contribuir 
para o ensino de Gestão Pública. Disponível em: 
http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/rs/article/view/626/474 
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da média brasileira e baiana, e o poder público é, em geral, o principal empregador. Hoje, a Bahia é 

dividida em 27 territórios de identidade e um deles é o Recôncavo, formado por 19 municípios, conforme 

Tabela 01 a seguir. Deles, 10 são de pequeno porte e outros 09 de médio porte; 25,4% da população do 

território estão nos municípios menores e o restante nos médios. Fatores que depõem para a busca da 

profissionalização e o fortalecimento do poder público local no intuito de fomentar possibilidades de 

desenvolvimento para a região. 

TABELA 01 – Panorama dos municípios do Recôncavo da Bahia 

 
Fonte: IBGE Cidades 

Uma terceira questão também pode ser sopesada ao se pensar na escolha pela Gestão Pública, desta vez 

pela conveniência da proximidade entre residência e estudo. Apesar de relativamente próximos entre si 

e com a capital do Estado (Salvador, localizada a 256 km de Salinas das Margaridas por terra), a rede 

de transporte entre os 19 municípios é muito precária e as vias interurbanas não federais são ruins, o que 

faz com que a mobilidade entre os municípios seja dependente de transportes alternativos. Isto afeta 

especialmente aqueles que buscam estudar no turno noturno em municípios que não os seus de 

residência, o que talvez ajude a explicar que os alunos que procuram o CSTGP são majoritariamente 

residentes em sete municípios mais próximos à Cachoeira – município que sedia o CAHL- Conceição 
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do Almeida, Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muritiba e São Félix. 

1.2 Qual o perfil socioeconômico do aluno do CSTGP? 

O CSTGP atrai, em maioria, alunos adultos. São considerados adultos, de maneira geral, os alunos 

normalmente mais velhos, que assumem responsabilidade por suas famílias, provedores (principais ou 

não) e são trabalhadores. De todas as turmas, a Turma 2015.1 é aquela com maior quantidade de adultos, 

quando comparada às outras turmas desde 2012. 

A Tabela 02 apresenta o panorama de idade das turmas entre 2012 e 2015. As turmas do CSTGP são 

bastante heterogêneas: a idade dos ingressantes tem variado de 17 a 64 anos e a mediana, valor que 

divide a turma em dois, tem sido sempre superior a 26 anos. 

TABELA 02 – Panorama de idade dos ingressantes do CSTGP – UFRB nos anos 
2012 a 2015 

 
Fonte: as autoras 

Talvez por esta característica das idades, as turmas também têm um percentual significativo de alunos 

casados, com e sem filhos, como mostrado nas Tabela 03 e 04. Há de considerar que muitos destes 

alunos tiverem possibilidades tardias de alfabetização e oportunidades de acesso ao sistema formal de 

ensino, o que denota as características do acesso tardio e das vulnerabilidades sociais da região. 

TABELA 03 – Panorama de estado civil dos ingressantes do CSTGP – UFRB nos 
anos 2012 a 2015 

 
Fonte: as autoras  
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TABELA 04 – Situação de filhos dos ingressantes do CSTGP – UFRB nos anos 2012 
a 2015 

 
Fonte: as autoras 

Quando observadas as faixas de renda familiar, também as turmas apresentam certa heterogeneidade. O 

perfil sobre a renda familiar só foi levantado a partir de 2013.1 e os resultados podem ser vistos na 

Tabela 05. De modo geral, há uma maior concentração das turmas nas faixas de 01+ a 05 salários 

mínimos, embora chame atenção que, em todos os anos, haja mais alunos nas faixas até 01 salário que 

nas faixas superiores a cinco salários. Observado o total de alunos em cada faixa ao longo dos três anos, 

20% estão na faixa de até 01 salário mínimo de renda familiar mensal, enquanto 8,5% das turmas referem 

renda familiar superior a cinco salários. Novamente, talvez este seja um reflexo do fato de que o CSTGP 

atrai majoritariamente alunos da região do Recôncavo. Cabe destacar que o salário médio dos 

municípios de recôncavo é de 2,3 salários mínimos (IBGE, 2015). 

TABELA 05 – Renda familiar mensal em salários mínimos. Panorama das Turmas 
2013.1 a 2015.1 

 
Fonte: as autoras 

Na reforma promovida pelo REUNI em 2007, uma das metas do governo federal era o aumento da oferta 

de cursos no turno noturno, de modo a permitir que trabalhadores pudessem ter acesso à educação 

superior, antes muito espalhada nos turnos matutino e vespertino (a oferta no noturno anteriormente era 

– e ainda é – uma característica da rede privada). O CSTGP sempre, desde sua primeira turma, atraiu 

trabalhadores, com está ilustrado na Tabela 06. 

A Tabela 06 apresenta o perfil de trabalho das turmas.  
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TABELA 06 – Panorama de trabalho. Panorama das Turmas 2012.1 a 2015.1. 

 
Fonte: as autoras 

Interessantemente, é a Turma 2015 que, com maior percentual de alunos adultos (média mais alta de 

idade, percentual mais alto de casados e de pessoas com filhos), apresenta o menor percentual de 

trabalhadores (60,5). Talvez seja este um reflexo da crise na oferta de postos de trabalho que assola o 

país desde 2015 e mais especificamente no território do Recôncavo que possui poucos polos econômicos 

de inserção profissional. 

Outra característica que tem sido observada nos ingressantes do CSTGP diz respeito à experiência no 

setor público estatal (sempre superior a 30%) e a baixa experiência no setor público não estatal (variando 

entre 15,2% a 0%). É interessante observar a presença de policiais militares em todas as turmas do 

CSTGP, tanto soldados como oficiais, e também de funcionários (servidores e terceirizados) das 

prefeituras dos municípios, como da própria UFRB. 

TABELA 07 – Experiência anterior no serviço público e no terceiro setor. 
Panoramas das Turmas 2012.1 a 2015.1 – CSTGP – UFRB 

 
Fonte: as autoras 

A heterogeneidade em sala de aula, ao tempo que desafia o professor, enriquece as discussões, 

especialmente quando se trabalha com uma área de Ciências Sociais Aplicadas. Uma questão que se 

coloca é que, mesmo trabalhando no setor público, este aluno muitas vezes está envolvido com 

atividades operacionais, longe de funções da gestão. No seu processo de formação, é necessário fazer a 

ponte da reflexão entre o fazer e o porquê/ para quê / para quem fazer, desafios que se apresentam para 

o curso, a UFRB e as instituições de governo na região. 

1.3 Por que os alunos procuraram uma formação em Gestão Pública? 

Quando observadas as razões pelas quais os ingressantes optaram pelo CSTGP, entre 2012 e 2015, 

chama atenção que a natureza tecnológica do Curso não é a razão principal para a escolha e sim a 
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afinidade ou interesse com a área (Gestão). Dentre os que o escolheram pelo caráter tecnológico, boa 

parte referiu a curta duração do Curso, quando comparado com bacharelados, como principal razão. O 

ano de 2015 teve o maior número de ingressantes que buscaram o CSTGP por sua curta duração (33,3%). 

No entanto, ao longo dos anos, tem sido curioso perceber que muitos alunos mencionaram escolher o 

CSTGP porque é uma opção “perto de casa”, no noturno, “as outras opções eram menos atraentes no 

CAHL” ou ainda que não escolheram o Curso, mas a linha de corte que lhes permitisse entrar na 

educação superior no momento da seleção no SiSu. Este último tipo de escolha, que muitas vezes releva 

o perfil “vocacional” e pode contribuir para o abandono do Curso, precisa ser levado em conta nas 

políticas de seleção pelo SiSu. De modo geral, o percentual desses alunos era pequeno, mas, na turma 

2016.1, chegou a 44%. 

Nas turmas de 2011 a 2015, houve sempre a presença de alunos já graduados. Questionados sobre as 

razões pelas quais buscaram uma segunda graduação, foram mencionados: “é uma opção para estudar 

para concurso”, “não dá pra ficar em casa assistindo novela” ou “para complementar minha formação”. 

Em muitos outros casos, os alunos chegaram ao CSTGP vindos de múltiplas graduações anteriormente 

abandonadas, algumas em áreas bastante diversas na própria UFRB. São exemplos de formações 

anteriores concluídas: Fisioterapia, Enfermagem, Direito, Administração, Ciências da Computação, 

Ciências Contábeis, História, Serviço Social, Agronomia, Pedagogia, Segurança Pública, Jornalismo, 

dentre outras. 

TABELA 08: Ingressantes com graduação anterior concluída. Panoramas Turma 
2012.1 a 2015.1 – CSTGP - UFRB 

 
Fonte: as autoras 

1.4 Que expectativas tinham os alunos ao ingressarem no CSTGP? 

Retomando a discussão sobre o poder público como ente contratador no Recôncavo, a mais presente 

expectativa em todas as turmas é “fazer concurso público”, embora que, de preferência, em esfera 

federal. No entanto, ao longo dos anos, poucos foram os alunos que mencionaram querer atuar em 

Brasília ou sair da Bahia, mas a presença de instituições federais no Recôncavo, a exemplo da UFRB, 

UNILAB, IFBA e IFBaiano, contribui para o desejo de fazer concurso para uma federal e permanecer 

perto de casa. 

São muito poucos (de nenhum a no máximo quatro por turma) os ingressantes que querem se dedicar ao 

terceiro setor ou buscam empreender. Alguns não sabem o que esperam para depois da formatura (um a 
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três por turma), mas muitos (sempre mais que 50% em cada ano) mencionam algum tipo de estudo 

depois da colação de grau, a exemplo de curso de idioma, pós-graduação latu sensu ou mestrado. 

Como esta é uma questão aberta no questionário de levantamento de perfil, as respostas podem ser muito 

díspares. No entanto, é presente a associação entre uma graduação e a possibilidade de conseguir 

emprego/subir na carreira (muitas vezes pública)/conseguir uma situação mais estável. Mais do que uma 

formação na área pública, os alunos manifestam seu desejo por um emprego na área pública. Neste caso, 

o desafio da formação em Gestão Pública é maior: o olhar sobre o caminho individual precisa ser 

deslocado para a res publica. 

1.5 O que pensa o ingressante sobre Gestão Pública? 

A terceira dimensão do levantamento do perfil do ingressante do CSTGP na UFRB tem sido feita por 

uma questão aberta. O tratamento desta questão é representado em mapas e foi publicado em Dantas e 

Monteiro,( 2017). Na síntese final do processamento desta pergunta, foi possível observar que um grupo 

de alunos associou gestão pública ao curso no qual estavam ingressando, outro à administração pública, 

outro à competência/habilidade/capacidade e outro ainda à área de atuação e ao trabalho. Este 

diagnóstico foi base para o desenvolvimento da disciplina Introdução à Gestão Pública. 

Para compor o diagnóstico, foram elaborados vários mapas baseados nas respostas à questão aberta. 

Para o desenho do primeiro mapa, representado na Figura 01, foram selecionadas todas as sentenças que 

eram iniciadas por “Gestão Pública é.....”. Como pode ser observado na Figura, a maior frequência foi 

encontrada entre o curso no qual o aluno estava ingressando e a Gestão, ainda que fosse possível, naquele 

primeiro mapa, serem observadas nove diferentes linhas de definição. Embora individualmente, cada 

resposta não abrangesse o conceito de Gestão Pública, era possível, com base no mapa inicial, construir 

o conceito com a própria turma aula.  
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FIGURA 01 – Ilustração Gestão Pública é pelos ingressantes no CSTGP/CAHL, 
Turma 2013 (julho de 2013). 

 
Fonte: DANTAS, MONTEIRO, 2017, pg.105. 

2. O CSTGP no olhar de seus concluintes 

2.1 Avaliação do CSTGP pelo concluinte 

A formação em Gestão Pública no Recôncavo da Bahia tem duas ênfases: atuação na máquina pública 

em qualquer dos três níveis administrativos, seja na administração direta ou indireta, e atuação no e para 

o Terceiro Setor. Para atingir o perfil do egresso, o aluno deve desenvolver, ao longo dos três anos, um 

rol de competências e habilidades, a saber: a) Domínio da bibliografia teórica e metodológica básica; b) 

Utilização das linguagens como meio de expressão, comunicação e informação; c) Desenvolvimento de 

um pensamento crítico e flexível; d) Busca da autonomia intelectual, “aprendendo a aprender”; e) 

Estimulação da criatividade intelectual; f) Inter-relacionamento de pensamentos, ideias e conceitos de 

gestão social e desenvolvimento regional; g) Aquisição, avaliação e transmissão das informações; h) 

Competência na utilização da informática (compreensão dos princípios das tecnologias e suas relações 

integradoras); i) Reforço da capacidade analítica; j) Assimilação e ampliação dos fundamentos 

científicos; l) Competência na articulação entre teoria, pesquisa e prática social; m) Compromisso social; 

n) Capacidades e habilidades em lidar com a área social; e o) Respeito das identidades e das diferenças. 

(UFRB, 2010b:11). Ainda que com certa confusão entre conteúdos atitudinais, competências e 

habilidades, a proposta do CSTGP reforça os aspectos sociais e regionais que são um compromisso da 

UFRB, já antes mencionados na Introdução deste trabalho. 

Em termos de conteúdos conceituais, considerando o Campo de Públicas e a formação do gestor público 

como multidisciplinares em essência, dado que sua estruturação perpassa as áreas de Ciências Sociais, 

Economia, Administração e Direito, observa-se que estas duas últimas foram sub-representadas no 

projeto político pedagógico (PPP) original, na proposta curricular e na grade de disciplinas. 
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FIGURA 02: Matriz curricular do CSTGP vigente até 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria 

A figura acima representa a estrutura da Matriz do CSTGP. A formação geral é composta por três 

disciplinas, obrigatórias a todas as formações do CAHL: Oficina de Texto, Sociologia e Filosofia. Os 

alunos precisam cumprir disciplinas obrigatórias (1530 horas), a maior parte nos quatro primeiros 

semestres, além de optativas (mínimo de 170 horas), Estágio I e II (102 horas), Trabalho de Conclusão 

de Curso (em dois semestres, no total de 102 horas) e Atividades curriculares complementares (68 

horas). As obrigatórias estão distribuídas nos eixos de Políticas Públicas, Desenvolvimento Regional, 

Administração e Gestão Pública e Pesquisa, com uma única disciplina obrigatória voltada para o Direito. 

As primeiras turmas de concluintes do CSTGP foram chamadas a avaliá-lo, a partir de um 

questionário construído com base no seu PPP e nas características do CAHL, dos professores e sala de 

aula e do Colegiado. Dentre as várias perguntas feitas no formulário, o aluno foi convidado a atribuir 

uma nota de 0 a 10 para a contribuição que o CSTGP tinha dado para sua formação, considerando-se 

cada uma das competências e habilidades previstas no PPP. As maiores notas foram atribuídas pelos 

alunos para as competências Respeito das identidades e diferenças (9,2), Compromisso social (8,8) e 

Desenvolvimento de pensamento crítico e flexível (8,8). A nota mais baixa – 5,9 – foi relacionada à 

competência na utilização da informática e a segunda nota mais baixa representa uma crítica feita pelos 

alunos ao longo dos semestres: a dificuldade na articulação teoria e prática. 

Graças a estas observações e reflexões, hoje o CSTGP está em processo de revisão do seu PPP e proposta 

de sua nova configuração pode ser vista na Figura 02 a seguir. As quatro áreas do Campo de Públicas 

(Economia, Direito, Ciências Sociais e Administração) serão desenvolvidas em um ambiente formativo 

que considera pesquisa, prática, desenvolvimento de tecnologias e, na medida do possível, foco na 
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gestão pública no Recôncavo, para o planejamento das aulas e das atividades práticas. 

FIGURA 03: Matriz curricular proposta para o novo PPP do CSTGP 

 
Fonte: Projeto político pedagógico em elaboração 

Nesta avaliação pelos concluintes, houve uma grande preocupação em sensibilizar a academia para a 

condição do aluno trabalhador. Assim, mesmos preocupados que o status “tecnológico” não fosse 

benéfico para a inserção no mercado do trabalho, os alunos consideravam que a menor carga horária e 

o curso oferecido no noturno possibilitavam estudo a quem já estava trabalhando. Do mesmo modo, a 

demanda colocada era por atividades práticas que aproximassem a sala de aula ao mundo do trabalho e 

que dessem conta da heterogeneidade das turmas. 

Também ficou claro – e isto foi observado nas turmas concluintes seguintes – o desejo de alguns em 

continuar os estudos em pós-graduação. É fundamental, portanto, buscar, em parcerias na UFRB e fora 

dela, opções de pós-graduação que assegurem a formação continuada – inclusive em mestrado e 

doutorado -do egresso do Superior de Tecnologia em Gestão Pública. É muito revelador e auspicioso o 

número de alunos (88,5%) que, tendo escolhido um curso tecnológico e apesar de toda a carga de 

trabalho que envolve trabalhar e estudar concomitantemente, pretende continuar a estudar após sua 

formatura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Retomando a pergunta principal que dá origem a esse trabalho “quem é o/a aluno/a atraído/a pela 

formação em Gestão Pública?” podemos afirmar que são moradores da região do Recôncavo da Bahia 
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mobilizados pelo acesso tardio à educação superior – importante mencionar que a criação da UFRB, em 

2005, ocorre 60 anos após a criação da UFBA, até então única Universidade Federal no Estado da Bahia 

– que marca o processo de interiorização do ensino universitário e que traz efetivas oportunidades de 

inclusão das camadas populares a esse nível de formação. Esses moradores do Recôncavo da Bahia 

acreditam que a continuidade de seu processo formativo traz uma possibilidade efetiva de transformação 

das suas vidas. Desse modo, esperam, após a conclusão do curso de graduação, garantir uma inserção 

formal no campo profissional, de preferência, em uma atuação no campo público estatal. 

A média de idade é alta – entre 28 e 30 anos – e cerca de 30% são adultos casados e mantenedores das 

suas famílias. Mais de 50% tem renda familiar de até 02 salários mínimos e maior parte já trabalha ao 

iniciar os estudos – entre 60 e 70% dos alunos/as. O que conforma um novo perfil do aluno adulto - 

trabalhador ou jovem-trabalhador que tem como principal desafio conciliar as demandas da vida 

acadêmica com as demandas e responsabilidades da sua inserção laboral. Esse desafio é extensível para 

a Instituição e aos docentes que são convocados a repensar suas práticas pedagógicas de modo a garantir 

a qualidade da formação em diálogo com um tempo, na maioria das vezes, reduzido, de dedicação aos 

estudos e a própria vivência do ambiente universitário. 

Apesar de não termos dados sistematizados, a experiência empírica e o acompanhamento das histórias 

de vida nos autoriza a afirmar que, na grande maioria, esses alunos e alunas são as primeiras pessoas 

das suas famílias a acessarem e concluírem um curso universitário, o que traz para cada uma delas um 

grande orgulho dessa condição e uma busca intensa pela sua permanência, o que minimiza os efeitos 

dispersivos que advém, em alguns casos, da condição de trabalhadores/as e chefes/as de família. Ainda 

nesse sentido, é muito interessante e motivador observar que a grande maioria, mais de 80% dos alunos, 

demonstra o desejo de continuar seus estudos após a conclusão da graduação tecnológica. Para eles a 

inserção em espaços formais de educação é algo válido nas suas experiências e pode contribuir 

efetivamente na busca por melhores condições de vida.  
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Resumo 
O objetivo deste artigo é descrever e analisar uma experiência de ensino que visa agregar diferentes perspectivas 
de conhecimento sobre o funcionamento de gestões municipais brasileiras. Inspirada na ideia de “Gabinete 
Sombra” da Inglaterra, os(as) alunos(as) do quinto semestre do Curso de Graduação em Administração Pública 
da FGV-EAESP “adotam” um município. Os grupos se organizam e cada um(a) aluno(a) assume um papel de 
‘sombra’ dos(as) secretários(as) e prefeito(a) formando uma espécie de gabinete-sombra. Ao final apresentam o 
diagnóstico e as propostas de intervenção elaboradas para cada município. Inicialmente eram duas disciplinas 
bimestrais, mas hoje cinco disciplinas do mesmo semestre participam, representando um grande desafio 
pedagógico. Já participaram desta experiência 6 turmas que visitaram 29 municípios em 10 diferentes estados. 
Os resultados mostram um grande aprendizado por parte dos(as) alunos(as) e a satisfação dos municípios em 
receber os grupos e suas propostas. 
Palavras-chave: prática pedagógica; ensino; gabinete sombra; gestão local; município; 
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INTEGRANDO TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO SOBRE MUNICÍPIOS 
BRASILEIROS E DESAFIOS DA GESTÃO LOCAL 

BURGOS, Fernando1 

SANDIM, Tatiana2 

INTRODUÇÃO 

O ensino sobre Administração Pública passa por um momento interessante. De um lado, há a grande 

expansão dos cursos de graduação e pós-graduação no Campo de Públicas em todo o país (Farah, 2016; 

Gomes, Almeida e Lucio, 2016). Por outro, há o desafio de unir os conhecimentos teóricos – oriundos 

de livros, revistas acadêmicas e teses e dissertações – com os desafios cotidianos da gestão pública 

brasileira. 

Os programas de ensino nos cursos relacionados com a administração pública precisaram mudar em 

virtude de o setor público ter se tornado um ambiente mais questionador e incerto (OLDFIELD, 2017). 

Pacheco e Franzese (2017) apontam que nos programas de educação executivas no Brasil voltados a 

gestores em estágios intermediários da carreira devem manter equidistância entre o treinamento e os 

programas acadêmicos, com foco na resolução de problemas e na interdisciplinaridade. Outros trabalhos 

também apontam a necessidade de inovação e integração entre pesquisa-ensino nos programas 

executivos (KNASSMÜLLER, 2016; QUINN, 2016; NOTTEN, 2013). 

No entanto, o nosso argumento é que não é necessário esperar o(a) aluno(a) chegar à pós- graduação 

para que isso aconteça. Desta forma, o objetivo deste artigo é descrever e analisar uma experiência que 

ocorre no Curso de Graduação em Administração Pública da FGV-EAESP, iniciada nas disciplinas 

“Município, Poder e Instituições Locais” e “Experiências Inovadoras em Governos Subnacionais”, 

ambas do quinto semestre do curso. Tendo sido iniciada em 2014, esta experiência vem sendo 

aperfeiçoada ao longo dos semestres, sempre buscando integrar ensino, pesquisa e ação, e tendo como 

lócus de atuação o governo municipal brasileiro. A inspiração nos “Gabinetes-sombra” da Inglaterra 

(shadow cabinets) visou integrar teoria e prática, trazendo novos aprendizados aos estudantes do curso 

e diferentes perspectivas sobre o funcionamento de gestões municipais brasileiras. 

A primeira disciplina começa com uma questão: “Vocês sabem o que é um município brasileiro?”. 

Esta pergunta é fundamental uma vez que a maioria dos (as) estudantes tem origem paulistana ou 

nasceram na Região Metropolitana de São Paulo. Estão, portanto, distantes da realidade de 70,7% dos 

municípios brasileiros que possuíam menos de 20 mil habitantes e de 89,1% com menos de 50 mil, 

segundo o Censo Demográfico de 2010. A segunda pergunta é “Vocês conhecem o funcionamento de 

                                                   
1 Professor do Departamento de Gestão Pública da FGV-EAESP e pesquisador do Centro de Estudos em 
Administração Pública e Governo (CEAPG/FGV) 
2 Doutoranda do Curso de doutorado em Administração Pública e Governo da FGV-EAESP e pesquisadora 
do CEAPG/FGV 
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um governo em um pequeno município brasileiro?”. Dado que, ainda segundo o Censo de 2010, 

apenas 14 municípios possuíam mais de 1 milhão de habitantes, tanto em termos de perspectivas 

profissionais futuras, como de compreensão dos desafios de implementação de políticas públicas no 

âmbito local, é fundamental conhecer o cotidiano destes pequenos e médios municípios. E a partir 

destas duas perguntas, o grupo de estudantes inicia uma experiência de imersão no contexto municipal 

e de conexão com as equipes governamentais que estão gerindo as diversas áreas de uma prefeitura 

brasileira. 

Para este artigo, a metodologia utilizada foi o estudo de caso (Yin, 2003), tendo como objetivo 

explorar as primeiras impressões desta experiência, descrevê-la e buscar explicações sobre a 

aprendizagem obtida pelos (as) alunos(as). Ao apresentar este caso, estamos nos unindo aos esforços 

dos colegas (como em Gomes, Almeida e Lucio, 2016) para inspirar práticas inovadoras no ensino do 

campo de públicas no Brasil. 

1. A fragmentação do ensino da administração pública 

As administrações públicas costumam ter suas estruturas baseadas no modelo burocrático weberiano. 

Mesmo com as análises e críticas sobre a construção inacabada da burocracia no Brasil (Lima Júnior, 

1998), vários de seus princípios básicos foram implantados e norteiam o cotidiano das gestões 

públicas, tanto no governo federal como nas esferas estadual e municipal. Entre estes estão os que 

estabelecem condições para a busca constante por racionalidade na execução das atividades e a 

consequente eficiência, decorrente de tal método. A eficiência, que já era um valor para a burocracia, 

tornou-se mais relevante no contexto de restrição de recursos e do aumento da demanda pública por 

resultados e por transparência, crescentes no Brasil, desde a redemocratização. 

No entanto, nas últimas décadas, tornaram-se frequentes e expressivas as críticas à organização 

burocrática, muitas vezes apontadas sob a forma de disfunções da burocracia. Uma dessas críticas recai 

sobre a fragmentação das tarefas. A ideia subjacente a essa compartimentalização é a maximização da 

eficiência. Com a fragmentação, cada pessoa ou grupo tem tarefas específicas e procedimentalizadas e 

as desenvolve(m) em seus departamentos, sem que seja necessário o contato contínuo e/ou direto com 

os demais setores. Cada um se especializa em seu trabalho e, com o tempo, pode desenvolvê-lo melhor 

e mais rapidamente. O isolamento gera segurança, previsibilidade e, em última análise, eficiência. Por 

outro lado, gera também desconfiança e rigidez. Mas também ocasiona resistência à mudança e falta de 

sensibilidade diante da diversidade e da complexidade dos problemas, muitas vezes chamados de wicked 

problems (RITTER e WEBER, 1973; BRUGUÈ, 2010). 

Tais problemas são complexos porque são indivisíveis. Para que as soluções sejam adequadas e os 

resolva a contento, não podem ser compartimentadas ou setorizadas. Ocorre que soluções integrais 

pressionam os limites e desafiam as estruturas e as políticas tradicionais, tanto em sua dimensão 
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conceitual quanto operativa. Todas essas questões são ainda mais relevantes no campo social, onde são 

muitos os ‘wicked problems’ (ou problemas malditos, na tradução espanhola) como a pobreza, a 

desigualdade e a violência de gênero, para citar alguns exemplos. O governo da Austrália (APSC, 2007) 

reconhece que os governos lidam com wicked problems diariamente e cita quatro tipos: mudanças 

climáticas, obesidade, questões indígenas e degradação da terra. 

Nesse contexto, a insuficiência do modelo burocrático tradicional nessa situação fica evidente. A 

flexibilidade e integralidade necessárias não estão presentes nesse modelo. Ao mesmo tempo, a cultura 

por ele criada e disseminada estabelece condições em que a incerteza e o risco trazidos pela 

adaptabilidade e pela flexibilidade parecem impossíveis de manejar. O que acaba conformando um 

paradoxo em que, por um lado, se rechaça a burocracia e se clama por novas estruturas 

organizacionais e, ao mesmo tempo, teme-se a desordem e a insegurança. Critica-se fortemente a 

burocracia e foge-se de suas alternativas. E permanece o desafio de lidar com a complexidade dentro 

da administração pública (BRUGUÉ e GOMÁ, 2008). 

Enfrentar esse desafio é tarefa de muitos. Gestores, técnicos e burocratas responsáveis pelas estratégias 

atualmente em marcha têm, sem dúvida, um papel importante a cumprir. É preciso criar alternativas, 

estabelecer condições propícias para o diálogo, para a criatividade e para coordenações institucionais 

distintas que incluam, por exemplo, a intersetorialidade e a transversalidade em seus objetivos e ações. 

Várias instituições também devem contribuir com esse processo. Entre estas, está a academia, que 

precisa colocar seus três pilares básicos a esse serviço. A pesquisa pode ampliar o conhecimento e os 

espaços de reflexão sobre a prática, conectando acadêmicos e profissionais envolvidos com a prática 

nesse processo em uma construção conjunta, coerente e útil para a aprendizagem e para a mudança 

institucionais. A extensão é capaz de, por meio de suas possibilidades múltiplas, construir espaços de 

diálogo e intercâmbio, quando se dispõe a ir além dos limites físicos e a, mais que ensinar, também 

aprender outros saberes que circulam no cotidiano da gestão. Por fim, para o eixo do ensino cabe a tarefa 

de formar profissionais aptos a pensar criticamente e de criar alternativas e estratégias capazes de lidar 

com a complexidade e os novos problemas por ela trazidos. 

O desafio de formar profissionais críticos e capazes de inovar não se restringe ao campo da 

administração pública, contudo. Desde as primeiras diretrizes de Ensino Superior no Brasil a 

fragmentação do conhecimento é uma característica relevante e persistente, presente na primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (nº 4.024/61) e reforçada com a Lei de Reforma Universitária 

(nº 5.540/68), que direcionou os currículos dos cursos superiores para o exercício profissional e criou 

os Currículos Mínimos. Tais currículos se baseiam na premissa de que o desempenho resulta do 

conhecimento sobre as disciplinas profissionalizantes, dispostas em grades curriculares. As grades, por 

sua vez, apresentam os conteúdos mínimos obrigatórios para cada matéria que era desdobrada em 

disciplinas. A flexibilidade, a inovação e a criatividade ficavam de fora nesse sistema (COUTO, 2011). 
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Nas diretrizes atualmente vigentes, há avanços tímidos para reverter o quadro de fragmentação do 

conhecimento, por meio do incentivo à interdisciplinaridade que, ainda, não se traduziram em uma 

mudança real na elaboração de currículos mais permeáveis, abertos ao diálogo e ao trabalho conjunto 

(COUTO, 2011). 

Nova tentativa, dessa vez específica para a formação em Administração Pública, ocorreu com a 

publicação de suas Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução nº 01/2014). Nesse documento 

encontramos a flexibilidade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como princípios 

fundamentais a serem atingidos pelos cursos. Sabemos, porém, que a instituição normativa desses 

princípios é um passo importante mas não definidor em si de uma nova realidade Vivenciamos, então, 

um processo inacabado de criação e estabelecimento de novas formas de lidar com o conhecimento no 

contexto da formação profissional. Fato que reforça a importância da disseminação de práticas como a 

que relatamos aqui. 

Compreendemos que é razoável argumentar que a fragmentação do conhecimento no campo da 

Administração Pública colabora, senão para o aprofundamento, para a manutenção de um status quo das 

burocracias públicas. Uma vez que os estudantes não são convidados a pensar de forma diversa, 

possivelmente não serão profissionais capazes de propor estratégias distintas das hoje vigentes e 

utilizadas. 

2. Conectando os aspectos teóricos com a realidade da Administração 
Pública 

A formação em nível superior em Administração Pública (AP) começa com a experiência da Escola 

Brasileira de Administração Pública (EBAP) da Fundação Getúlio Vargas. Depois, os cursos da 

UFMG, UFBA e UFRGS principalmente, vieram ampliar a oferta de cursos de graduação na área. Nos 

anos 60, muito debate houve para definir a necessidade de um currículo específico para AP ou se poderia 

haver uma única formação mais generalista em Administração, incluindo os enfoques em Administração 

de Empresas (AE) e AP (COELHO, 2006). O Curso de Graduação em Administração Pública da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas foi criado 

em 1969, por meio de um convênio com o governo do estado de São Paulo, e tinha como objetivo 

capacitar academicamente os servidores e assim, modernizar a administração pública paulista. Nos 

anos 80, muitos cursos foram fundidos na área de “administração”, mas com ênfase nos aspectos 

empresariais. A EAESP conseguiu resistir a esta pressão e nos anos noventa, a “EAESP, a 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a Fundação João Pinheiro (FJP) constituiriam a tríade do 

ensino de administração pública para graduandos no Brasil” (COELHO, 2006, p. 61). 

Em meados dos anos 90, o curso da EAESP sofreu uma grande transformação, quando deixou de ser 

gratuito, – gratuidade garantida pelo convênio com o governo paulista –, e passou a ser pago. Com 
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isso, perdeu uma das grandes “atratividades” que tinha naquele momento. Com um vestibular único 

para AE e AP, em que o candidato apenas escolhia qual curso era sua primeira ou segunda opção, sendo 

ambos pagos, e com um interesse muito maior na área empresarial, o curso de AP tornou-se uma 

segunda opção para muitos jovens que não conseguiram entrar em AE. Passa a ser comum a existência 

de turmas em que mais de 80% dos estudantes que estavam no curso de AP, queriam, na verdade, 

estarem em AE. Martes (et. al., 2010) destaca que isto “resulta em turmas de AP nas quais parte 

substantiva dos alunos não se interessa realmente pelos assuntos públicos, mas sim pelo mundo dos 

negócios privados” (MARTES et. al., 2010, p. 4). Este fato gerava pressão nos professores para que as 

disciplinas – mesmo aquelas diretamente relacionadas com a área pública – tivessem sua programação 

adaptada à realidade empresarial. Os relatos dos alunos e alunas deste período não deixam dúvida 

disso e Coelho (2008) apresenta uma amostra deles. 

Durante toda a primeira década dos anos 2000, houve pressão de parte dos professores cujas pesquisas 

estavam relacionadas com a questão pública em sentido amplo, e de muitas turmas de alunos e alunas, 

que haviam escolhido AP como primeira opção no vestibular, para que o curso contemplasse mais 

igualitariamente, no mínimo, as questões públicas e sociais. Iniciativas de reformular e “repensar a 

graduação” surgiram, disciplinas eletivas foram criadas e programas de pesquisa foram fomentados 

neste período. 

Uma das iniciativas importantes foi a criação do Programa de Iniciação à Pesquisa (PIP), pelo 

professor Peter Spink, à época coordenador do GVpesquisa, órgão interno de apoio às pesquisas da 

EAESP. O PIP reuniu o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), realizado em 

parceria com o CNPq, o Programa Residência em Pesquisa em que os estudantes se vinculavam aos 

Centros de Estudos da EAESP como auxiliares de pesquisa e o Projeto Conexão Local3. Embora o PIP 

fosse aberto para todos os estudantes de graduação interessados da EAESP, claramente no Conexão 

Local, havia um interesse muito maior dos alunos do curso de AP, proporcionalmente. Isso porque, 

desde a sua criação em 2005, o Conexão Local tinha como objetivo levar os alunos para conhecerem 

experiências inovadoras de gestão social e de desenvolvimento econômico local, com enfoque nas áreas 

de políticas públicas, combate à pobreza e promoção da cidadania. 

No início de 2009, os esforços para a criação de um curso de AP que realmente tivesse um enfoque na 

área pública começaram a dar resultados. Neste ano, iniciou-se a elaboração de uma proposta de um 

curso com matriz curricular focada na área pública, ainda que a visão não fosse exclusivamente estatal, 

buscando formar também profissionais para trabalhar no chamado “terceiro setor” e em organismos 

internacionais. A comissão foi inicialmente formada pelos professores Ana Cristina Braga Martes, 

Clovis Bueno de Azevedo, Marta Ferreira Santos Farah, Maria Rita Loureiro e Ricardo Bresler, todos 

do recém-criado Departamento de Gestão Pública (GEP). 

                                                   
3 Para mais detalhes sobre a origem do Projeto Conexão Local, ver Bresler et al (2008). 
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Várias propostas de inovações surgiram da interação deste grupo inicial com outros professores da 

EAESP. A ideia de alternar períodos de aprendizagem em salas de aula e fora da sala de aula tornou- se 

uma das bases fundamentais do curso. Outra inovação foram as Oficinas Temáticas: pesquisas e 

trabalhos de campo a serem realizados pelos estudantes, durante os dois primeiros anos do curso, 

buscando colocá-los em contato direto com as organizações públicas e sociais da região metropolitana 

de São Paulo. Mas, sem dúvida, a maior inovação foram as chamadas Conexões e Imersões. O que antes 

era uma atividade opcional aos alunos, por meio do Projeto Conexão Local, passou a ser obrigatório. 

Martes (et. al., 2010) explicam o que foi pensado pelo grupo: 

O principal objetivo das imersões é fazer com que eles desenvolvam a capacidade de 
reflexão crítica sobre a experiência obtida durante o período de observação, junto a 
servidores da área pública. Em ambas as atividades de imersão, os alunos deverão 
observar e analisar o dia a dia do funcionamento de um órgão ou entidade pública 
municipal/estadual e nacional, acompanhar projetos e eventualmente ajudar a 
encontrar soluções para as questões e problemas detectados. Os alunos da Pós-
Graduação auxiliarão na preparação dos alunos de graduação que realizarão as 
imersões, acompanharão seu andamento e deverão ajudá-los na elaboração de um 
relatório de campo, a ser entregue para fins de avaliação da atividade (Martes et al, 
2010, p. 8-9) 

Em janeiro de 2012, o novo curso de graduação em Administração Pública da EAESP começou a 

funcionar, sob a coordenação dos professores Fernando Abrucio e Marco Antonio Carvalho Teixeira4, 

tendo como base fundamental a separação dos vestibulares. Ao realizar o processo seletivo na mesma 

data, os(as) candidatos(as) deveriam escolher de antemão para qual curso prestariam. E assim, a chegada 

de alunos(as) cujo interesse principal era a área pública foi automática. As inovações propostas pelo 

grupo inicial foram sendo colocadas em prática e, desta forma, foram criadas quatro imersões e 

conexões, todas elas configuradas como disciplinas obrigatórias do curso. 

A primeira delas – Imersão Federal – ocorre no terceiro semestre, em Brasília, e tem como objetivo 

aproximar os(as) alunos(as) do cotidiano das equipes que coordenam algumas das principais políticas 

públicas consideradas inovadoras no país, por meio de visitas aos Ministérios e Secretarias 

responsáveis pelo processo de formulação. A segunda – Imersão Local – ocorre no quinto semestre e o 

objetivo até o primeiro semestre de 2016 era aproximar os estudantes dos desafios enfrentados pelos 

estados e municípios para implementar políticas de educação, saúde, cultura, desenvolvimento local, 

gênero, meio ambiente, gestão pública, defesa dos direitos de minorias e segurança pública. A terceira 

imersão – Imersão Profissional – ocorre no sexto semestre e dentro da EAESP, mas com convidados 

externos para debater as perspectivas de atuação profissional em diferentes áreas, ajudando os jovens a 

entender o cotidiano de cada profissional em suas respectivas organizações. A última Imersão é a 

Conexão Sul-Sul, que ocorre no sétimo semestre, quando os(as) estudantes vão conhecer as realidades 

socioeconômicas dos países da América Latina e aprender com as políticas públicas que os governos 
                                                   
4 Em fevereiro de 2014, foi criada uma vice-coordenação específica para a área de Imersões e Conexões do 
Curso de Graduação em Administração Pública. Este cargo foi ocupado até junho/2017 pelo professor 
Fernando Burgos. 
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estão formulando para enfrentar os principais desafios nacionais. 

Estas experiências de Conexões e Imersões complementam de forma decisiva a formação dos alunos 

de AP da EAESP, uma vez que o contato com a realidade da administração pública passou a ser 

constante. No entanto, a experiência da Imersão Local não pareceu suficiente para que os estudantes 

entendessem a heterogeneidade dos municípios brasileiros. É a partir disso que surge a ideia dos 

“gabinetes sombra”, detalhada a seguir. 

3. As inspirações do Gabinete Sombra 

Atualmente, o Gabinete Sombra (Shadow Cabinet) ocupa uma importante posição no sistema político 

britânico, apesar de suas origens informais. Esse gabinete surgiu nos meados do século XIX com 

reuniões dos membros mais antigos (seniores) da oposição com o objetivo de discutir as ações de 

governo e elaborar as respostas e o posicionamento desse grupo. Nesse momento, as ações analisadas 

eram pouco estratégicas e focavam as atividades do parlamento. Várias décadas se passaram até que 

fosse reconhecida a relevância do trabalho do Gabinete Sombra, obtida com a percepção de que esse 

grupo representava uma alternativa viável para um novo governo. No fim desse século temos um 

indicativo da legitimidade alcançada pelo gabinete sombra com a oferta de um salário para seu líder. 

Outras mudanças foram sendo lentamente incorporadas até que fosse alcançado o modelo atual. 

Atualmente é possível, por exemplo, que o primeiro ministro consulte o líder da oposição (chefe do 

gabinete sombra) em determinados assuntos, como os de emergência nacional. Com o passar do tempo, 

a experiência inglesa foi disseminada para outros países, como Nova Zelândia e Austrália 

(BATERMAN, 2008). 

A expressão tem origem no funcionamento desse gabinete que seleciona seus integrantes de forma a 

constituir um grupo homólogo, espelho do gabinete oficial de governo. Assim, cada integrante se torna 

um ministro-sombra e acompanha o ministro oficial, informa-se das pautas, atividades e estratégias 

cotidianamente e, com o tempo, torna-se apto a substituí-lo. Ao mesmo tempo, qualifica o debate, a 

ação e as estratégias da oposição e torna possível otimizar o tempo de formação de um novo governo, 

quando da queda do gabinete atual. O Gabinete-Sombra, a exemplo do que se fazia desde suas origens, 

se reúne semanalmente para discutir as ações do governo, o posicionamento e estratégias da oposição, 

mostrando-se à opinião pública como uma opção viável para um próximo governo. 

No Brasil, não é comum que a oposição organize-se desta forma. Ao perder uma disputa eleitoral, o 

movimento comum é tentar mostrar os erros da situação em aspectos mais gerais. Não há uma 

designação específica para cada área, como no gabinete sombra. Ao perder a eleição presidencial em 

1989 para Fernando Collor de Mello, o então candidato derrotado, Luis Inácio Lula da Silva, criou o 

chamado “Governo Paralelo”, tendo como bases o Instituto Cidadania e muitos intelectuais brasileiros 

que buscavam debater alternativas de ação política e de políticas públicas. O “Governo Paralelo” durou 
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de 1990 a 1992. Passado o processo de impeachment do então presidente Collor, o Instituto Cidadania 

passou a organizar as “Caravanas da Cidadania”, que duraram de 1993 a 1996, incluindo o período 

eleitoral de 1994, quando Lula perdeu a disputa para Fernando Henrique Cardoso. Ainda que possa ter 

havido muitos ganhos e aprendizados sobre a realidade do país durante o “Governo Paralelo” e as 

“Caravanas da Cidadania”, nenhuma das experiências teve continuidade. 

Por causa desta pouca tradição brasileira, o caso que apresentamos aqui teve sua inspiração na forma 

de funcionamento do Gabinete Sombra inglês. Foram providenciadas adaptações ao contexto, 

considerando as especificidades do país, a finalidade e as possibilidades e limitações típicas na 

academia. Além disso, foram necessárias adaptações que considerassem que o objetivo da formação 

desse gabinete sombra acadêmico é debruçar-se sobre as realidades das administrações públicas 

municipais e, principalmente, gerar aprendizados nos alunos e alunas da turma, pensando que após a 

conclusão do curso de graduação, as administrações locais podem servir como importante alternativa de 

atuação profissional. 

4. O “Gabinete Sombra” como estratégia de ensino e aprendizagem 

A experiência inicial de trazer a ideia do “gabinete sombra”, para a sala de aula, envolveu duas 

disciplinas bimestrais e subsequentes: “Município, Poder e Instituições Locais” e “Experiências 

inovadoras em governos subnacionais”, ambas obrigatórias e inseridas na grade do quinto semestre do 

curso de Administração Pública. 

Descreveremos inicialmente a primeira disciplina mencionada, cujo objetivo é completamente voltado 

para a gestão municipal no Brasil e buscamos alcança-lo por meio do debate dos principais aspectos 

relacionados ao tema e, sobretudo, por meio do contado com esse ente federativo. Consideramos que, 

para compreender o funcionamento da administração municipal é fundamental observar as instituições 

locais, bem como seus mecanismos de concentração e distribuição de poder. Consideramos também 

que, para entender os meandros desse contexto, é preciso debater teoricamente, ler o que os autores e 

autoras de referência já escreveram a respeito, e comparar o “governo local” brasileiro com outros 

países, para compreender as diferenças que as origens, as atribuições e responsabilidades geram no 

cotidiano, além de obviamente, apresentar o papel do município no desenho federativo atual do Brasil. 

Porém, é preciso mergulhar em uma realidade de governo, para visualizar na prática e no contato com 

quem nela trabalha, os desafios, as dificuldades e as potencialidades ali existentes. Essa disciplina dá o 

primeiro passo nessa direção. 

Em termos formais, o conteúdo teórico desta primeira disciplina é distribuído em oito aulas semanais 

de 4 horas/aula cada, dedicadas aos temas: governos e poder local; gestão municipal e o desafio das 

políticas sociais; governo local e governança local; e avaliação da gestão pública local. A metodologia 

utilizada mescla aulas expositivas e debates entre os alunos e também são previstos momentos de 
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orientações para elaboração do trabalho final, específicos para cada grupo. Ao final da disciplina, é 

aplicada uma prova teórica individual (30%) e o restante da nota é distribuído em um trabalho de 

grupo. Uma versão preliminar é entregue no meio do curso (15%) e a versão final impressa é 

novamente entregue (20%) e apresentada em sala de aula (20%). A parte final da nota é distribuída 

pelos conteúdos temáticos que cada aluno ou aluna adotou para ser “sombra” (15%). 

Logo no início da disciplina, são formados grupos de 07 ou 08 integrantes e cada um assume o papel 

de ‘secretário(a)-sombra’ de um(a) secretário(a) da administração municipal de um município e um(a) 

estudante assume o papel de prefeito(a) municipal. Os papeis se assemelham aos do Gabinete Sombra 

oficial: cada integrante acompanha as atividades de seu homólogo, buscando compreender quais são as 

ações, projetos e estratégias do município na pasta que acompanha. Cada secretário (a)-sombra deve 

realizar as atividades descritas no Quadro 01 a seguir: 

QUADRO 01 – Atividades previstas para cada aluno(a) “sombra” 

Cargo Atividades previstas 

Prefeito (a) 

conversar com prefeito(a) 

conversar com funcionalismo público 

informar-se sobre o cenário político (situação e oposição na câmara, 
apoios na ALESP e Congresso) 

identificar os canais de participação (conselhos, fóruns, etc) 
compreender mecanismos de transparência da gestão identificar 
possibilidades de Parcerias Público-Privadas mapear o processo de 
alocação de recursos 

Secretário (a) de Finanças 

conversar com secretário(a) de finanças 

analisar as finanças públicas municipais (observar as várias fontes de 
recursos: tributos municipais, transferências constitucionais, DTP, …) 
identificar os principais desafios 

investigar possibilidades de aumento de arrecadação compreender o 
processo de alocação de recursos para outras áreas 

Secretário (a) de 
Planejamento 

conversar com secretário(a) de planejamento / gestão analisar os 
mecanismos de monitoramento 

analisar o plano de cargos e salários 

analisar as relações com o funcionalismo público identificar os 
principais desafios 

Secretário (a) de Educação conversar com secretário(a) de educação 

 
observar infraestrutura das escolas analisar os indicadores 
educacionais identificar os principais desafios 

caracterizar o diálogo com comunidade escolar 
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Secretário (a) de Saúde 

conversar com secretário(a) de saúde observar infraestrutura dos 
hospitais e ubs analisar os indicadores de saúde identificar os 
principais desafios 

caracterizar o diálogo com os municípios vizinhos 

Secretário (a) de Assistência 
Social 

conversar com secretário(a) de assistência social observar a 
infraestrutura dos CRAS e CREAS programas municipais 

indicadores de pobreza, exclusão social e vulnerabilidade principais 
desafios 

caracterizar o diálogo com governos estaduais e federais 

Secretário (a) de Cultura 

conversar com secretário(a) de cultura 

observar a infraestrutura dos equipamentos culturais 

identificar as ações municipais de incentivo às práticas culturais 
identificar os principais desafios 

mapear as parcerias com governos estaduais e federais 

Secretário (a) de 
Desenvolvimento Urbano 

conversar com secretário(a) de desenvolvimento urbano (ou cargo 
semelhante) 

infraestrutura urbana 

existência e análise do plano diretor municipal e de outras legislações 
de regulação urbana 

ações municipais de desenvolvimento urbano principais desafios 

parcerias com governos estaduais e federais 

Fonte: elaboração própria 

Dado que no Brasil, os municípios têm autonomia para definir sua estrutura de funcionamento, 

encontramos diferentes configurações burocráticas no que se refere ao número de secretarias, os seus 

nomes e também a distribuição de alguns temas. Lidamos com isso propondo que os grupos se 

distribuam entre as pastas mais frequentemente encontradas, como saúde, educação, assistência social, 

cultura, finanças e administração e gabinete do prefeito ou da prefeita. Adaptações são possíveis. São 

discutidas e adotadas de acordo com a realidade local. 

A seleção dos municípios variou ao longo das diferentes turmas. No primeiro semestre, a única 

restrição era que o município precisaria estar no Estado de São Paulo e cada grupo escolheu 

livremente o município de preferência. A consequência foi a seleção de municípios distantes da capital 

que dificultou a dinâmica da disciplina, pois limitou a possibilidade visitas regulares para 

acompanhamento da gestão. No semestre seguinte, o universo de possibilidades foi restrito à região 

metropolitana da capital. Com isso, tivemos a questão da distância solucionada e nos deparamos com a 

dificuldade de estabelecer contatos e parcerias com as gestões. Na primeira turma, os (as) alunas(os) 

utilizaram com frequência seus contatos pessoais para acessar as gestões. Atribuímos também ao 

endividamento dos municípios e a consequente baixa capacidade de empreender novos projetos e 

ações um dos fatores dessa dificuldade de acesso. O momento em que a gestão está passando também 
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é um elemento interveniente e, nesse caso, determina diferentes desdobramentos. No ano após as 

eleições municipais, por exemplo, algumas novas equipes se mostram mais abertas e disponíveis ao 

contato vislumbrando, inclusive, a possibilidade de obter boas ideias e propostas no contato com os 

estudantes. Ao passo que outras se mostram com dificuldades de abrir as portas em um momento em 

que ainda estão compreendendo o funcionamento da gestão e se apropriando de tudo que a compõe. 

Formados os grupos, selecionados os municípios e montados os gabinetes sombra, iniciam-se as 

atividades da primeira disciplina. Os grupos começam a se aproximar da gestão municipal escolhida. 

Fontes secundárias que disponibilizam dados desagregados por municípios são consultadas inicialmente 

para se identificar o contexto político, financeiro e os principais indicadores de cada área. Outras fontes 

são utilizadas, como o próprio site da prefeitura, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) e o Tesouro 

Nacional. Cada estudante se dedica majoritariamente à secretaria que escolheu para ser ‘sombra’. Em 

sala de aula, os grupos têm a oportunidade de se reunir e discutir os levantamentos que estão fazendo e, 

ainda, tirar dúvidas e pedir novas orientações para o professor. Terminado o levantamento é entregue 

uma versão parcial do relatório. Além de cumprir a função de avaliação parcial, essa versão cumpre um 

papel pedagógico ao dar insumos ao professor para orientar a turma e corrigir eventuais equívocos. É 

um importante momento considerando que para vários alunos e alunas é o primeiro exercício de 

diagnóstico sistematizado que fazem. 

Enquanto realizam o levantamento de dados secundários, os grupos são orientados a entrar em contato 

com as gestões municipais. O professor providencia uma carta personalizada para cada gestão 

direcionada ao prefeito ou a prefeita, apresentando a proposta da disciplina, seus objetivos, período de 

duração, integrantes do grupo e fornecendo seus dados de contato. A partir do envio eletrônico da carta, 

o grupo entra em contato, nesse momento por telefone, com seus secretários ou secretárias ‘sombra’ 

para uma conversa inicial. Vale ressaltar que nem sempre o (a) secretário(a) está disponível e, na 

maioria das vezes, esta conversa inicial passa pela burocracia de médio escalão da prefeitura e, 

somente após algumas semanas, consegue-se chegar ao chefe da pasta analisada. 

A partir do feedback da versão preliminar do diagnóstico e das novas informações provenientes dos 

primeiros contatos com profissionais da gestão, os grupos elaboram uma versão final do diagnóstico. 

Novos espaços na sala de aula são abertos para o diálogo sobre o trabalho até que, no último dia de aula 

todos os grupos se apresentam. A avaliação é orientada por critérios que incluem a participação do 

grupo, a duração da apresentação e a clareza do conteúdo apresentado. De forma secundária, estão sendo 

observadas a capacidade de síntese e de apreensão e a transmissão de todo o conhecimento que 

produziram sobre o município. 

Assim, a disciplina “Municípios, Poder e Instituições Locais” é finalizada. Na sequência, inicia- se a 

disciplina “Experiências Inovadoras em Gestão Municipal”. Nesse período, temos duas prioridades 

inter-relacionadas. A primeira delas é promover o contato direto dos gabinetes sombra formados pelas 
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alunas e alunos com as gestões municipais. Eles começam uma fase de visitas ao município. Mais uma 

vez, os desdobramentos em cada município variam um pouco de acordo com a realidade local. Houve 

casos em que foram realizadas reuniões para apresentações mútuas de todos (as) os(as) gestores(as) e 

estudantes envolvidos(as) e também houve situações de reuniões setorizadas, com a presença de um(a) 

aluno(a) e a equipe ou somente o(a) responsável pela pasta, por exemplo. 

A partir daí, as agendas variam bastante. Há quem comece pelas visitas aos equipamentos públicos, 

como Unidades Básicas de Saúde, Centros de Referência da Assistência Social, Unidades de Educação 

Infantil ou Centros de Cultura. Ou é possível também acompanhar o (a) prefeito (a) nas agendas públicas 

ou ir aprender sobre finanças, planejamento ou administração conversando com técnicos em seus 

locais de trabalho. O princípio básico é identificar as atividades em andamento, regulares ou não, 

apropriar-se dos espaços existentes no município, das pessoas envolvidas nas ações e, a cada momento, 

vislumbrar as possibilidades de aprendizado. 

Como estratégias pedagógicas e metodológicas, buscamos garantir que os grupos disponham de 

algumas ‘ferramentas’ ou conhecimentos básicos. Trabalhamos a forma de inserção e de contato com 

as pessoas orientando-nos, principalmente, pelo proposto pelo professor Peter Spink em textos como ‘O 

pesquisador conversador no cotidiano’ (2008) e ‘Pesquisa de campo em psicologia social: uma 

perspectiva pós-construcionista’ (2003). Debatemos sobre o reconhecimento e a importância dos saberes 

que emergem da prática, sobre como os diferentes lugares oferecem diferentes possibilidades de 

relacionamento e de compreensão e, assim, de construção de conhecimento. Com isso, queremos 

‘destronar’ o conhecimento acadêmico e científico como única fonte de explicação válida sobre o 

mundo. E reforçar que, antes de qualquer outra postura ou papel que tenham, o objetivo é aprender com 

quem faz. 

De forma complementar, trabalhamos aspectos e repertórios práticos que desenvolvam a autonomia 

dos grupos para estabelecer o contato e construir suas agendas e trajetórias junto à administração 

municipal. A sala de aula continua sendo um espaço de apoio em que estão garantidos o tempo e o 

diálogo sobre as dúvidas, as dificuldades e as demais demandas trazidas pelos grupos. 

A segunda prioridade dessa disciplina baseia-se na apresentação de soluções intersetoriais ou 

transversais implantadas nos contextos nacional e internacional. Por meio de estudos de casos, buscamos 

abordar problemas complexos (wicked problems) existentes em temas como idosos, juventude e gênero, 

os grupos debatem a situação dos municípios em relação aos temas e elaboram soluções para os casos, 

levando em consideração as realidades dos municípios em que estão trabalhando. 

A disciplina é finalizada com a apresentação de um trabalho e a entrega de um relatório final sobre o 

município, avaliada em 25% da nota total. Para a apresentação montamos uma espécie de banca para a 

qual são convidados representantes das gestões municipais estudadas e o professor. Nessa 

apresentação, os pontos mais relevantes do diagnóstico já elaborado e apresentado no fim da disciplina 
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“Municípios, Instituições e Poder Local” são apresentados para contextualização. Além disso, são 

apresentadas estratégias e propostas de intervenção que vão de encontro com os desafios identificados 

nesse diagnóstico. Nesse ponto, a presença dos gestores e gestoras municipais é fundamental porque 

eles são capazes de comentar sobre o quão factível a proposta é. Os grupos entregam uma cópia de seus 

trabalhos para os representantes municipais presentes, ao fim da apresentação. Além dessa avaliação, a 

turma é avaliada em relação à participação nas atividades em sala de aula (30%). E o relatório final vale 

45% da nota total. 

5. Aperfeiçoando a experiência e integrando com novas disciplinas 

No início de 2016, essa experiência mudou por um fator mais relacionado ao curso que à própria 

disciplina. A Imersão Local, descrita anteriormente, precisou ser adaptada com a constatação da 

Coordenação de que levar os(as) estudantes pra conhecer experiências municipais inovadoras e exitosas 

(critério de seleção dos municípios para essa Imersão), não retratava a realidade de crise econômica 

presente na grande maioria dos municípios brasileiros. E assim, o objetivo de conectar alunos e alunas 

à realidade dos governos locais brasileiros não estava sendo alcançado integralmente, ainda que as 

experiências visitadas fossem extremamente ricas em termos de aprendizagem. 

Uma reportagem do jornal Valor Econômico5, em janeiro de 2016, apontou que havia trinta 

municípios brasileiros com graves dificuldades financeiras em decorrência da crise internacional das 

commodities. A Coordenação então pensou que seria interessante desenvolver a Imersão Local nestes 

municípios, para conhecer as alternativas econômicas e sociais pensadas pela equipe de governo diante 

dessas circunstâncias. Havia um receio sobre como e se estes municípios receberiam os grupos, por 

tratar-se de um momento delicado, de cortes e redimensionamentos dos serviços públicos. A estratégia 

proposta foi integrar a ideia dos gabinetes-sombra em funcionamento nas disciplinas “Município, Poder 

e Instituições Locais” e “Experiências Inovadoras em Governos Subnacionais”, com a Imersão Local. 

Para garantir uma diversidade geográfica e de conjunturas foram escolhidos os municípios de 

Anchieta-ES, Araxá-MG, Camaçari-BA, Itajaí-SC, Sorriso-MT e Triunfo-RS, todos integrantes da lista 

publicada na reportagem do Valor. 

Essa integração trouxe mudanças metodológicas para as disciplinas “Municípios, Poder e Instituições 

Locais” e “Experiências Inovadoras em Gestão Municipal’. Primeiro porque havia a distância física 

dos municípios a serem estudados, o que parecia um empecilho inicial. Por outro lado, a pesquisa in 

loco foi concentrada no período da Imersão Local (dez dias), quando os grupos teriam uma imersão 

integral na realidade municipal, uma vez que estariam vendo e analisando os equipamentos e serviços 

públicos in loco. A Imersão Local foi, então, inserida entre as duas disciplinas mencionadas. 
                                                   
5 A reportagem “Fim de ciclo de commodities reduz receita dos 30 municípios que mais exportam” foi 
publicada em 26 de janeiro de 2016 e pode ser acessada pelo link: http://www.valor.com.br/brasil/4409734/fim-
de-ciclo-de- commodities-reduz-receita-dos-30-municipios-que-mais-exportam 
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Outra grande mudança metodológica foi decorrente da percepção de que não bastava irmos observar a 

realidade e preparar um relatório a ser debatido dentro do ambiente acadêmico. Era necessário tentar 

auxiliar estes municípios. Assim, desenvolvemos um modelo propositivo de solução de problemas 

denominado PPAS (Proposta de Plano de Ação Setorial). O nome foi definido levando-se em 

consideração que se tratava de uma proposta, já que cabia aos municípios aceitarem ou não, levando em 

conta a legitimidade dos governos democraticamente eleitos, muitas vezes ausente em consultorias, 

assessorias ou grupos de estudantes – sempre externos aos debates municipais – para formular propostas. 

Depois, a ideia de que era um plano de ação, ou seja, um documento simples, mas voltado à solução do 

problema e não apenas, ao diagnóstico do mesmo. E, por último, a ideia de ser setorial estava relacionada 

com os setores da prefeitura que seriam analisados pelos “alunos(as)-sombra. 

A partir destas duas mudanças, o primeiro desafio foi contatar as prefeituras. Inicialmente, 

enviamos ofícios a cada uma delas, diretamente ao e-mail do prefeito(a) ou chefe de gabinete, 

explicando o objetivo da experiência e solicitando apoio da prefeitura para viabilizar os contatos dos(as) 

alunos(as) com os(as) secretários(as) das pastas e com as equipes de cada secretaria. Alguns dias depois, 

ligamos para confirmar o recebimento, já que nenhuma prefeitura respondeu ao e-mail e já foi possível 

notar que havia diferentes receptividades em relação à proposta. Alguns gabinetes se propuseram a 

ajudar diretamente e, outros, passaram a demanda para as secretarias de planejamento ou comunicação. 

Enquanto os contatos eram mantidos com as prefeituras, as aulas do primeiro semestre de 2016 

começaram e a sala foi dividida nos gabinetes-sombra, com cada grupo tendo liberdade para definir 

quem atuaria em cada uma das secretarias definidas previamente. A escolha do município a ser visitado 

foi feita por sorteio entre os grupos. 

O desenho final desse novo modelo definiu três etapas principais. Na primeira, durante a 

disciplina “Município, Poder e Instituições Locais”, os grupos elaboraram o diagnóstico do município, 

por meio de indicadores públicos e informações disponíveis em livros, artigos, teses/dissertações e 

notícias dos jornais locais, acessados pela Internet. A segunda etapa se deu com o desenvolvimento da 

disciplina “Imersão Local”, por meio do deslocamento dos grupos para os municípios selecionados. 

Durante essa etapa, cada aluno(a) elaborou três PPAS relativos à sua pasta. Os três problemas a serem 

trabalhados foram pactuados com a equipe local no primeiro dia da visita de campo, para que houvesse 

tempo suficiente para a elaboração dos PPAS. O grupo estava em campo sob a supervisão e a orientação 

de um(a) aluno(a) do Curso de Mestrado e Doutorado em Administração Pública e Governo da FGV- 

EAESP, como usualmente acontece nas Imersões Locais. Esse(a) supervisor(a), além de orientar o 

grupo, estabelecia contato direto com a gestão, facilitando a agenda e o desenvolvimento das atividades. 

Na terceira etapa, iniciou-se a disciplina “Experiências Inovadoras em Governos Subnacionais”. 

Os(as) alunos(as) se dedicaram a aperfeiçoar os PPAS elaborados no campo, a corrigir o diagnóstico 

realizado na primeira etapa com eventuais atualizações de dados e informações obtidas junto ao governo 

e a elaborar o relatório final. Este relatório foi apresentado na sede da FGV-EAESP, com um 
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representante de cada município convidado para avaliar a apresentação e receber o documento final. 

Obviamente que o recebimento do relatório final com um diagnóstico sobre o município poderia 

interessar à equipe de governo. Mas, sem dúvida, o maior interesse da gestão pública local e o maior 

desafio dos(as) alunos(as) estão nos PPAS. Afinal, cada um deles – cada município recebe 24 ou 27 

PPAS, a depender se o grupo tinha 8 ou 9 integrantes – contempla os seguintes itens: Problema a 

enfrentar; objetivo da ação; breve justificativa; descrição da ação; órgãos governamentais envolvidos; 

órgãos não-governamentais envolvidos; análise SWOT; fatores críticos de sucesso; custo estimado; 

meta final; e, prazo final. 

A inserção do ‘custo estimado’ no PPAS teve três motivos principais. O primeiro é que estávamos 

lidando com municípios em grave situação financeira. O segundo é que toda a classe passou a ter que 

dialogar com o professor da disciplina “Política Fiscal: dimensões tributária e orçamentária”6, que 

ocorre também no quinto semestre. Nas edições anteriores do trabalho com o “Gabinete-sombra”, 

apenas os(as) alunos(as) responsáveis pelas pastas de Finanças e Planejamento procuravam o professor 

para esclarecer dúvidas pontuais. O terceiro motivo é mostrar aos alunos(as) a necessidade de pensar 

em propostas com custos viáveis, evitando “soluções ótimas” com baixíssima aplicabilidade para as 

prefeituras. 

Outra integração que passou a ocorrer foi com a disciplina bimestral “Tecnologia da Informação e 

Governo”, no mesmo semestre. O trabalho final proposto pela professora Maria Alexandra Cunha 

estava relacionado com os desafios de TIC que os(as) alunos(as) tinham percebido no município, em 

cada uma das áreas visitadas. 

Para a apresentação final, a FGV-EAESP convidou e custeou as despesas de deslocamento e 

hospedagem em São Paulo de um representante de cada município. Assim, estiveram presentes prefeito, 

secretários(as) municipais, assessores e vereadora das cidades pesquisadas. As apresentações duravam 

vinte minutos, com mais trinta minutos para os comentários e questionamentos do professor, do 

representante municipal e do(a) supervisor(a) que acompanhou cada grupo. 

Com base nos aprendizados desta edição do primeiro semestre de 2016 e o reconhecimento por parte 

dos(as) alunos(as), da Coordenação, dos professores envolvidos e também dos municípios visitados de 

que havia sido um caminho interessante, buscamos melhorar o formato para o semestre seguinte. Uma 

das mudanças foi a integração formal da disciplina “Tecnologia da Informação e Governo”, com um 

novo item no PPAS, denominado “Uso de tecnologia na proposta”, mostrando que a TIC não é um 

tema específico de uma companhia de processamento de dados ou de uma secretaria específica, mas 

                                                   
6 Até a reformulação da grade curricular do curso de Administração Pública da EAESP ocorrida em 
dezembro de 2015 e válida, portanto, para as turmas ingressantes a partir de janeiro de 2016, o tema das 
finanças públicas era tratado nas disciplinas “Política Fiscal: dimensão tributária”, “Política Fiscal: dimensão 
orçamentária” (ambas bimestrais no quinto semestre) e “Contabilidade e Auditoria de Resultados” (semestral 
no sexto semestre). Com a reformulação, este tema é tratado em “Finanças Públicas” (semestral no terceiro 
semestre) e “Contabilidade e auditoria no setor público” (semestral no quinto semestre). 
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que na educação, saúde, assistência social, cultura e desenvolvimento urbano, as equipes 

governamentais também devem estar atentas para este tema. O modelo de PPAS está na Figura 01. 

FIGURA 01: Modelo do PPAS em maio de 2017 

 
Fonte: FGV, 2017 

Mas a principal mudança nesse semestre foi a parceria estabelecida com a ONG Comunitas, no início 

de 20177. A Comunitas desenvolve o Programa Juntos Pelo Desenvolvimento Sustentável, visando 

aprimorar a gestão pública municipal. As cidades escolhidas para participar do Programa recebem 

                                                   
7 Em função das eleições municipais de 2016 em outubro, consideramos que fazer as visitas nos municípios 
não era adequado. Afinal, além das equipes estarem totalmente focadas nas disputas eleitorais, ainda havia o 
risco da utilização da chegada dos(as) alunos(as) da FGV-EAESP por parte da situação ou da oposição, o que 
não seria adequado à esta experiência acadêmica. Assim, as duas disciplinas principais, “Município, Poder e 
Instituições Locais” e “Experiências Inovadoras em Governos Subnacionais” focaram no diagnóstico dos 
problemas e na proposta de soluções para o município de São Paulo. E a Imersão Local foi realizada em 
governos estaduais e ONGs de diferentes estados brasileiros 
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o apoio de consultorias especializadas em três áreas principais: equilíbrio fiscal, saúde e educação. 

Escolhemos os municípios cujos perfis pareciam mais adequados à ideia de conectar os(as) estudantes 

com as diferentes realidades brasileiras e onde havia bons interlocutores da Comunitas e dispostos a 

colaborar com a experiência de aprendizado dos graduandos. Assim, em maio de 2017, visitamos 

Caruaru (PE), Juiz de Fora (MG), Paraty (RS), Pelotas (RS), Petrolina (PE) e Teresina (PI). 

O formato permaneceu o mesmo, com as três etapas: diagnóstico municipal; visita e pesquisa in loco; 

aperfeiçoamento das propostas e apresentação. A apresentação final dos trabalhos ocorreu na sede da 

ONG Comunitas, com uma banca formada pelo professor das disciplinas “Município, Poder e 

Instituições Locais” e “Experiências Inovadoras em Governos Subnacionais”, a professora de 

“Tecnologia da Informação e Governo”, o coordenador do curso de graduação e o(a) supervisor(a) de 

cada grupo. Além disso, um dos municípios enviou um representante para participar e os demais 

destacaram ao menos um(a) secretário(a) para acompanhar as apresentações à distância, por meio da 

plataforma on-line que a Comunitas mantém para treinamentos e debates com os municípios. 

6. Lições aprendidas e desafios futuros 

As seis edições realizadas até agora – com diferentes formatos, conforme explicado anteriormente – 

trouxeram várias lições, e que precisam ser analisadas. Estas lições estão divididas em três grupos: 

estudantes, Coordenação do Curso e relacionamento com os municípios. É importante destacar que a 

cada edição, reflexões eram feitas e mudanças iniciadas, tentando corrigir erros e aperfeiçoar caminhos 

que permitissem ampliar o aprendizados dos(as) estudantes. 

6.1 Estudantes: 

Entendemos o campo de pesquisa como um campo-tema (SPINK, 2003) no qual a possibilidade de 

aprender sobre o tema não se restringe a uma localização geográfica, tradicionalmente conhecida 

como ‘o campo’. Para nós, o campo está em qualquer lugar onde as pessoas se colocam como 

pesquisadores(as) de um determinado tema e tem adensamentos diferentes, a depender de onde estão 

transitando. Assim, o processo de conhecer sobre um tema pode ocorrer de múltiplas formas e em 

materialidades variadas. Com essa proposta, podemos perceber uma série de aprendizados que emerge 

dos vários tipos de contatos estabelecidos com as gestões municipais, nos diferentes locais onde estão 

presentes. 

Na fase inicial de preparação do diagnóstico, quando os municípios não foram acionados ainda, os 

grupos já aprendem a buscar e a manejar informações em banco de dados, com foco no município. 

Com isso, se veem estimulados a analisar a situação do município escolhido em relação aos seus 

vizinhos, a outros municípios de mesmo porte ou no contexto do estado. Além disso, em termos 

substantivos, a análise desses dados aporta um aprendizado importante sobre as realidades financeira e 
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social do município. Mesmo que eles já acumulem conhecimentos sobre o trabalho com dados 

secundários, para muitos(as) a novidade está em observar múltiplas dimensões de um mesmo local. 

Quando se inicia a fase de contato com as gestões e, especialmente, as visitas aos municípios, é inicia-

se uma mudança comportamental, que se desdobra ao longo do curso de forma incremental. Nesse 

momento, tem lugar um novo tipo de aprendizado, algo que podemos chamar de conhecimento sobre “a 

vida como ela é”, que se dá no cotidiano do desenvolvimento das atividades, seja nos grandes momentos 

de reuniões ou de acompanhamento de eventos, seja durante um simples telefonema ou o deslocamento 

até um equipamento municipal utilizando transporte público, por exemplo. 

É interessante perceber que, nos primeiros momentos, tudo é descoberta e novidade. Vale lembrar que 

a grande maioria dos estudantes da EAESP é de origem paulistana ou da região metropolitana de São 

Paulo. Eles e elas se surpreendem a todo o momento. Surpresas boas - e más também – vão tomando o 

lugar do imaginário formado pelas suposições e ideias que criaram ao longo da vida e do curso sobre o 

cotidiano, a realidade e os desafios das gestões municipais. E, com o tempo, os olhares vão se 

transformando. O deslumbramento e o “choque de realidade”, para alguns, vão cedendo espaço para a 

análise crítica e fundamentada na situação financeira, administrativa e nas demandas e desafios que 

foram capazes de apreender durante o processo. 

Quando foi permitido que os grupos se decidissem por qualquer município do Estado, os objetivos das 

disciplinas foram colocados em risco pelas dificuldades de contato direto com as equipes municipais. 

Os grupos utilizaram critérios pessoais (municípios em que parte da família residia ou onde gostavam 

de passear), sem considerar a distância de São Paulo. A aprendizagem sobre esse episódio definiu a 

escolha de municípios na região metropolitana da capital do Estado. E, com isso, vieram os desafios de 

inserção dos grupos nas gestões. Os municípios ao redor de São Paulo são municípios de maior porte, 

com gestões maiores e mais complexas. A carta formal para apresentação dos grupos ganhou maior 

relevância, já que a FGV é uma instituição reconhecida e valorizada nesse contexto. Mas, seguia sendo 

necessário o acompanhamento próximo dos grupos para ajudá-los a estabelecer o contato com as 

gestões e, em último caso, o professor entrava em contato diretamente com a prefeitura. 

Outro grande aprendizado para os(as) estudantes decorre do fato de assumirem uma tarefa individual e 

de serem responsabilizados(as) por isso. Em um curso desenhado para fortalecer habilidades para 

trabalhar em equipe – fundamental na área pública – muitas vezes, os trabalhos coletivos são a parte 

principal da nota. Apesar dos ganhos deste formato, há problemas como alunos(as) que se 

“acomodam” no trabalho coletivo e, em outros casos, dificulta o desenvolvimento de competências 

comportamentais e acentua a timidez de alguns(mas). Ao serem responsabilizados(as) individualmente 

por uma área específica, não há alternativa além da dedicação intensa ao trabalho. Um dos relatos na 

avaliação dos(as) alunos(as) sobre a experiência, em junho de 2017, deixa isso claro: “senti muito frio 

na barriga na primeira reunião sozinho na prefeitura. Não sabia como me comportar. Senti falta dos 
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colegas que sempre faziam as perguntas. Mas no final da semana, me senti muito mais confiante. E 

por isso, decidi que seria um dos apresentadores do meu grupo, para mostrar para mim mesmo que era 

capaz. E eu fui capaz”. Para nortear um pouco o trabalho individual, a lista de tarefas (Quadro 1) se 

mostra muito útil. Ao mesmo tempo em que lhes confere maior autonomia para trabalhar, lhes dá 

segurança de que estão avançando no sentido esperado. 

A partir da utilização do modelo dos PPAS, os aprendizados também foram notáveis. O mais direto foi 

o treinamento de uma escrita clara, objetiva e concisa, afinal, cada “caixinha” do PPAS tem um limite 

de espaço (cada PPAS tem, no máximo, uma folha). Depois, pensar nas organizações governamentais 

e não governamentais a serem envolvidas ajudou a mostrar a importância e a utilidade da 

intersetorialidade na prática. O fato de precisarem realizar uma análise SWOT da proposta e de 

identificar os fatores críticos de sucesso, além de retomarem conteúdos vistos em outras disciplinas do 

curso, permitiu-os valer-se de ferramentas utilizadas por consultorias, que poderão ser úteis também 

para sua inserção no mercado de trabalho no futuro. A inclusão da questão sobre o uso de tecnologia, 

criou uma conexão formal com a disciplina da área mas, para além disso, permitiu demonstrar que as 

TICs podem – e devem – ser utilizadas em todas as áreas do governo. Definir custos, metas e prazo final 

foram bastante desafiadoras para os(as) alunos(as). Na primeira experiência com o PPAS foi comum 

receber propostas com “custo zero”. No debate com o professor, este erro foi corrigido e eles retomaram 

conceitos das disciplinas introdutórias de Contabilidade para relembrar os métodos de apropriação de 

custos diretos e indiretos, tornando a proposta mais próxima da realidade. 

Por fim, as apresentações também geraram muitas lições. O modelo atual prevê três momentos. O 

primeiro é o mais tradicional, com o grupo apresentando o trabalho de diagnóstico para o professor da 

disciplina “Município, Poder e Instituições Locais”. Seu caráter corriqueiro no ambiente acadêmico 

faz com que os grupos não se preocupem muito com esse momento. Porém, como dito antes, para o 

professor é um importante insumo para o processo e para a correção de rumos. O segundo momento 

acontece no último dia da pesquisa de campo (disciplina Imersão Local), quando os(as) estudantes 

devem apresentar in loco, para as equipes do governo as soluções formuladas pelo grupo. É tarefa do(a) 

supervisor(a) deixar claro que ainda trata-se de propostas preliminares e que as mesmas serão debatidas, 

corrigidas e aperfeiçoadas, com a ajuda do professor durante o mês seguinte. E o terceiro ocorre para 

uma banca, com a presença de um representante da prefeitura, dois professores (disciplinas 

“Experiências Inovadoras em Governos Subnacionais” e “Tecnologia da Informação e Governo”), e o 

coordenador do curso. Cada banca tem a sua especificidade, mas todas elas geram aprendizados na 

capacidade de exposição individual e coletiva e de argumentação para públicos diferentes. A presença 

de representantes da gestão confere ao último momento um ar de formalidade e profissionalismo que, 

ao mesmo tempo em que deixa alguns alunos(as) ansiosos(as), os incentiva a se preparar mais e melhor. 

Os reflexos desse esforço podem ser observados no cuidado para com a elaboração do relatório, dos 

slides e, muitas vezes, até mesmo no aspecto mais formal com o qual vêm e se apresentam nesse 
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momento. Além disso, mesmo sendo pontual, a banca heterogênea mostra também a importância de 

redução da fragmentação do ensino, criticada anteriormente. 

6.2 Coordenação 

Para realizar esta experiência, entendemos que é fundamental ter espaço para diálogo dentro da sala de 

aula. Há uma característica favorável para isso na EAESP: as aulas do curso de AP têm duração de 4 

horas/aula. Assim, parte de cada aula era direcionada para essa finalidade, permitindo que os grupos se 

reunissem, se atualizassem quanto as informações coletadas por cada secretário(a)-sombra e 

discutissem conjuntamente a situação do município. Na fase da elaboração das propostas de intervenção, 

por exemplo, os debates são acalorados já que muitas ideias dependem de recursos – sobretudo 

financeiros – que os municípios não dispõem ou não têm autonomia normativa para direcionar para essa 

finalidade. Há muitos relatos sobre as dificuldades de se pensar em estratégias diante das condições e 

possibilidades que o município dispõe. Este esforço evidencia como a fragmentação na área pública 

dificulta a ação. Nesse momento, se dão conta que a infraestrutura está aquém do necessário ou está 

longe dos bairros que mais precisam, que o quadro de servidores está desfalcado e não pode ser 

ampliado, que os recursos ociosos em uma secretaria não são disponibilizados para outra por questões 

pouco afeitas aos objetivos da gestão, enfim, que as circunstâncias ideais inexistem. Com isso, os grupos 

têm uma noção mais real das dificuldades e desafios que a gestão enfrenta e, não raro, se surpreendem 

com a capacidade de realização que as gestões municipais têm diante de tantas limitações. 

A segunda lição refere-se ao recrutamento e seleção dos(as) supervisores(as) que irão acompanhar os 

grupo em campo. No caso da Imersão Local, o(a) supervisor é o elo entre a Coordenação e o grupo de 

estudantes. Embora sejam alunos(as) do Curso de Mestrado ou Doutorado em Administração Pública e 

Governo, nem todos possuem experiência de pesquisa de campo. Assim, a primeira medida é avaliar 

dentre os(as) candidatos(as) aqueles cujo perfil, área de formação e tema de pesquisa esteja integrado 

com a proposta de trabalho. Pesquisadores de perfil mais quantitativo, em geral, possuem mais 

dificuldade para lidar com as técnicas qualitativas utilizadas em campo, como as entrevistas semi ou 

não estruturadas e as observações. Outra questão importante decorre da constatação de que o ser 

um(uma) excelente pesquisador(a) de campo não torna alguém um(a) excelente supervisor(a) de 

estudantes de graduação. Como forma de identificar bons(boas) supervisores(as) de campo, a 

Coordenação definiu que, antes de um(a) supervisor(a) ser convidado para a Imersão Local, deve 

participar da Imersão Federal. Na Imersão Federal, o grupo de 50 estudantes permanece todo o tempo 

junto, juntamente com um(a) professor(a) e de outros(as) supervisores(as). Esse contexto garante 

intensa troca de experiências, conselhos e aprendizados sobre pesquisa e sobre a supervisão. 

Em termos de desafios, o primeiro que registramos é a realização da experiência do “gabinete- 

sombra” em anos de eleições municipais. No segundo semestre de 2016, a solução encontrada foi fazer 

a experiência no município de São Paulo, conforme descrito anteriormente. No entanto, com a ampliação 
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da integração das disciplinas e com as novas parcerias, este formato precisará ser repensado no segundo 

semestre de 2020, quando haverá eleições municipais novamente, evitando o risco de uso e abuso do 

grupo de estudantes em favor ou prejuízo de determinadas candidaturas. Nos anos de eleições estadual 

e federal, também é preciso estar atento, principalmente em cidades de médio e grande porte, onde 

candidatos(as) a deputados(as) estaduais e federais, senadores(as) e governadores(as) estarão 

presentes. 

Outro desafio é a questão logística. Organizar viagens que envolvem estudantes de graduação sempre 

envolve riscos. Em muitas cidades, a rede hoteleira não apresenta muitas opções e é fundamental 

conciliar boa localização (perto dos órgãos públicos), preço viável, segurança dos estudantes, algum 

grau de conforto que permita descanso adequado, e espaços para as reuniões do grupo com privacidade, 

uma vez que alguns assuntos envolvendo o poder público podem requerer sigilo. Horários dos voos, 

vacinas necessárias, rede de atendimento médico em caso de necessidade e outros detalhes são 

fundamentais para que o trabalho das disciplinas ocorra de forma mais segura. 

E, finalmente, um ponto fundamental é o financiamento. As Imersões e Conexões fazem parte da 

grade curricular do curso de AP da EAESP e por isso, têm orçamento garantido. Os(as) estudantes 

arcam com uma contrapartida, que equivale a aproximadamente 20% do custo total da viagem. O que 

acaba sempre gerando uma pressão para que o custo final seja menor do que o orçado inicialmente. 

Neste sentido, buscar parcerias que ajudem a reduzir os custos é um desafio para a Coordenação. 

6.3 Relacionamento com os municípios 

A relação com os municípios nem sempre é fluida. Em muitos casos, eles adotam uma postura inicial 

de desconfiança. Neste sentido, o nome da FGV mais atrapalha do que ajuda, porque muitos imaginam 

– erroneamente, em função da missão da instituição – que serão alvos de “auditoria”. Outros alegam 

que a agenda dos secretários está lotada e, por isso, não haveria como receber o grupo. No primeiro 

semestre de 2016, chegou-se ao cúmulo de um dos municípios dizer que não poderia receber os(as) 

estudantes, pois a “tocha olímpica” passaria pela cidade e todos os esforços estariam concentrados nesta 

passagem. Neste caso, e embora a passagem da tocha tenha durado menos de três horas, a saída foi 

entrar em contato com a sociedade civil local e a Câmara de Vereadores, que acabaram auxiliando na 

aproximação com a realidade da gestão pública local. 

Uma parte deste receio também ocorre porque os municípios imaginam que terão que arcar com 

despesas de hospedagem ou transporte para o grupo. Mesmo quando a Coordenação afirma que todos 

os custos serão arcados pela FGV, ainda assim, há um certo medo de que apareça alguma 

contrapartida obrigatória depois. 

Também é preciso ressaltar que a receptividade nos municípios varia conforme a Secretaria. Em áreas 

como cultura e assistência social, em geral, há bastante abertura. Em áreas como finanças, 

planejamento e desenvolvimento urbano, já houve casos de aberturas totais, mas também de uma forte 
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resistência. E nas áreas de educação e saúde, os maiores aprendizados acabam vindo da visita às escolas 

e unidades de saúde, cuja abertura depende do engajamento direto do(a) Secretário(a). Mas em todos os 

casos realizados até agora, o papel do(a) prefeito(a) é fundamental. Se ele(a) topar e acreditar na 

proposta, as portas das secretarias e dos órgãos públicos, tornam-se abertas ao grupo de estudantes. 

Então, no sentido do relacionamento com os municípios, a parceria com a Comunitas foi fundamental. 

É importante lembrar que não é uma parceria financeira, mas sim, de contatos com prefeituras e de 

debates sobre áreas prioritárias. Assim, como o Programa Juntos atua diretamente com o primeiro 

escalão dos municípios, ofertando cursos e consultorias para as equipes locais, a relação tende a ser 

muito boa entre eles(as). E assim, essa relação acabou facilitando muito para a entrada dos(as) 

estudantes da EAESP. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos grandes passos para a institucionalização do campo de públicas no Brasil foi a publicação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) em 2014. Nelas, a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade estão garantidas. No entanto, na prática, a busca pela integração entre os diferentes 

conhecimentos teóricos de um curso de graduação da área e destes com a prática profissional segue 

sendo um grande desafio para todos as faculdades e universidades do campo no Brasil. 

O caso relatado neste artigo mostra uma experiência da EAESP que teve até o início de julho de 2017, 

participação de seis turmas de estudantes, tendo visitado 29 municípios em 10 diferentes estados. 

Tendo sido iniciado como um projeto inovador de duas disciplinas, ministradas pelo mesmo professor, 

a experiência foi sendo ampliada até ganhar os contornos atuais que tornam possível afirmar que o 

quinto semestre do curso está efetivamente voltado para a compreensão dos municípios brasileiros. Este 

conhecimento extrapola os textos e artigos referentes ao tema e, com a obrigatoriedade dos(as) 

estudantes entrarem em contato direto com as prefeituras, avança para permiti-los vivenciar a 

realidade do(a) prefeito(a) e secretários(as), acompanhar as equipes e compreender os desafios 

cotidianos. Nas duas últimas edições, um passo além foi dado com a necessidade de criação de 

propostas estruturadas de solução de alguns dos principais problemas de cada pasta. 

Não há dúvidas de que experiências como estas podem enfrentar resistências. Além das dificuldades 

encontradas na aproximação com o municípios, alguns(mas) estudantes podem ter dificuldade em 

realizar um trabalho que tem grande componente individual, mas cujo sentido final – e as soluções – é 

coletivo. Também pode haver resistência por parte das instâncias superiores pelo risco que podem 

representar ao corpo discente (viagens, deslocamentos, contatos com atores externos à universidade e 

outros) e mesmo dos(as) professores(as), já que algumas atividades e instrumentos de avaliação 

precisam ser pactuadas entre todos(as) os(as) envolvidos(as). No entanto, o papel das coordenações 

dos cursos, ao fomentar e apoiar a experiência, é fundamental para a sua realização. 
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Obviamente que o momento atual econômico do Brasil, com inúmeras restrições financeiras, tanto 

para as universidades públicas como para as privadas, configura um desafio considerável. No entanto, 

ainda que não haja recursos para grandes deslocamentos e parcerias com municípios distantes, sempre 

há a possibilidade de atuar nos municípios vizinhos, criando os chamados “gabinetes-sombra” 

mostrados no artigo. De um lado, temos uma grande necessidade de promover a efetiva integração entre 

teoria e prática no ensino da administração pública. De outro, temos os municípios – lócus ideal para 

este tipo de experiência – precisando de apoio para a solução de seus problemas cotidianos. Portanto, o 

que falta é estabelecer esta “ponte” entre os universos acadêmico e da gestão pública. Esta ponte pode 

ser estabelecida diretamente ou por meio das entidades representativas como a Frente Nacional de 

Prefeitos (FNP), a Associação Brasileira de Municípios (ABM), a Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM) ou organizações não governamentais que atuam com gestão pública municipal. 

O que a experiência da EAESP mostra é que ao integrar teoria e prática no curso de gradação do 

campo de públicas, o aprendizado sobre a realidade da gestão municipal – e de suas especificidades – 

é alcançado. O sucesso da experiência, percebido por alunos(as) e professores(as) e reconhecido 

pelos(as) gestores(as) municipais, participantes das bancas de apresentação das propostas de intervenção 

mostra que o caminho é viável e interessante. O aperfeiçoamento desta experiência e a sua disseminação 

para outros cursos no Brasil pode gerar o fortalecimento ainda maior do campo de públicas, enquanto 

agente transformador da realidade social do país.  
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RESUMO 
A administração pública como campo de conhecimento tem se renovado nos últimos anos e observa-se um 
esforço no sentido da construção de sua identidade. Acompanhando essa trajetória, as relações de ensino-
aprendizagem desenvolvidas nesse campo correspondem também ao desafio da construção de um saber no qual 
tem em sua origem a contribuição de várias matrizes do pensamento. Nesse contexto, as relações de ensino 
aprendizagem refletem não só a prática da construção coletiva do conhecimento, mas também de suas formas 
pedagógicas, métodos e conteúdos. Assim, os jogos vivenciais se apresentam como mais uma possibilidade no 
repertório de metodologias de ensino que estimulam um pensamento menos linear, mais complexo e mais crítico 
sobre a realidade da administração pública, facilitando ainda a interação entre os alunos e um aprendizado 
colaborativo entre alunos e professores. Desde 2016 o Laboratório de Gestão Simulada1 da UNIFAL-MG 
(campus Varginha) vem utilizando uma plataforma de gestão para o desenvolvimento de jogos vivenciais, ou 
seja, transforma uma ferramenta de gestão numa ferramenta ensino-aprendizagem. Para a criação dos jogos foi 
desenvolvido um método constituído pelas fases: a) construção de casos de ensino; b) rodadas de aplicação dos 
jogos e, c) avaliação de aprendizagem. O objetivo deste artigo é a avaliação de jogos vivenciais como recursos 
de mediação pedagógica desenvolvidos numa plataforma de gestão baseada em software público e aplicados ao 
ensino de administração pública. A análise se dará a partir da avaliação das três fases e suas contribuições para a 
facilitação no ensino aprendizagem em administração pública.  
 

                                                   
1 O laboratório de gestão simulada em administração pública iniciou com uma turma no primeiro semestre 
de 2016 na UNIFAL-MG (Campus Varginha) com dez alunos selecionados dentro do Programa Integrado de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (PIEPEX).  
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MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA EM JOGOS VIVENCIAIS: 
AVALIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE GESTÃO COMO FERRAMENTA DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MAFRA, Luiz Antonio Staub1 

MENDONÇA, Italo do Nascimento2 

SILVA, Taiane Meira3 

INTRODUÇÃO 

A administração pública como campo de conhecimento tem se renovado nos últimos anos e observa-

se um esforço no sentido da construção de sua identidade. Acompanhando essa trajetória, as relações 

de ensino-aprendizagem desenvolvidas nesse campo correspondem também ao desafio da construção 

de um saber no qual tem, em sua origem, a contribuição de várias matrizes do pensamento. Nesse 

contexto, as relações de ensino aprendizagem refletem não só a prática da construção coletiva do 

conhecimento, mas também de suas formas pedagógicas, métodos e conteúdos. Assim, os jogos 

vivenciais se apresentam como mais uma possibilidade no repertório de metodologias de ensino que 

estimulam um pensamento menos linear, mais complexo e mais crítico sobre a realidade da 

administração pública, facilitando ainda a interação entre os jogadores e um aprendizado colaborativo 

entre alunos e professores. 

Muitos jogos vivenciais são desenvolvidos com recursos das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) e de plataformas interativas utilizadas para o suporte necessário à dinâmica dos 

jogos. A proposta analisada neste artigo está construída num software público. Os softwares públicos 

são ferramentas com acesso livre ao seu código-fonte e geralmente são criadas para o gerenciamento 

de atividades do setor público. Sua utilização é aberta e sem ônus para os usuários. 

O desenvolvimento das TICs e suas aplicações nas mais diversas áreas e, em especial, no setor público 

conferem novas dinâmicas nas formas de gestão. A utilização de softwares públicos em jogos vivenciais 

podem cumprir tanto a função de mediação pedagógica quanto a de capacitação para sua utilização na 

administração pública. 

Nesse sentido, o Laboratório de Gestão Simulada4 da UNIFAL-MG (campus Varginha) vem 

utilizando uma plataforma de gestão para o desenvolvimento de jogos vivenciais, ou seja, transforma 

                                                   
1 Professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA – UNIFAL-MG) 
2 Discente do curso de Ciências Econômicas (ICSA – UNIFAL-MG). 
3 Discente do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (ICSA – UNIFAL-MG). 
4 O Laboratório de Gestão Simulada em Administração Pública iniciou uma turma no primeiro semestre de 2017 na 
UNIFAL-MG (Campus Varginha) com dez alunos selecionados dentro do Programa Integrado de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (PIEPEX). 
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uma ferramenta de gestão em uma ferramenta de ensino-aprendizagem no âmbito da administração 

pública. Para a criação dos jogos foi desenvolvido um método constituído pelas fases: a) construção de 

casos de ensino; b) rodadas de aplicação dos jogos e, c) avaliação de aprendizagem. 

O objetivo deste artigo é a avaliação de jogos vivenciais como recursos de mediação pedagógica 

desenvolvidos numa plataforma de gestão baseada em software público e aplicados ao ensino de 

administração pública. A análise se dará a partir da avaliação das três fases e suas contribuições para a 

facilitação no ensino aprendizagem em administração pública. 

A aplicação de jogos vivenciais como alternativa pedagógica no ensino da administração pública 

apresentou algumas potencialidades na interação dialógica no processo de aprendizagem: a) facilitou 

associar os conceitos de gestão pública à prática social; b) permitiu uma melhor compreensão da 

complexidade da realidade e das tomadas de decisão; c) permitiu aplicação dos conteúdos teóricos em 

diferentes situações; d) estimulou a reflexão sobre as tomadas de decisões; e) criou um ambiente 

colaborativo de aprendizagem. 

1. Ensino-aprendizagem em administração pública: relação dialógica e 
aprendizagem colaborativa 

A relação ensino-aprendizagem na administração pública nos remete ao caráter pedagógico e da relação 

entre alunos e professores. Considerando a administração pública como um campo das ciências sociais 

(aplicadas) sua práxis congrega não só aspectos lógicos e racionais, mas também incorporam aspectos 

de subjetividade, da cultura local, comportamentos, costumes, conflitos, disputas e do ambiente de 

uma forma mais ampla, os quais não podem estar desconectados entre si, sob pena de produzir uma 

compreensão limitada sobre a realidade. 

Assim, a pedagogia no ensino de administração pública não se restringe apenas à transmissão de 

determinado conteúdo, mas envolve, sobretudo, a capacidade do indivíduo em intervir numa realidade 

complexa tanto como gestor quanto como cidadão. 

As abordagens pedagógicas possíveis para estas situações transitam entre modelos que vão desde 

formatos considerados tradicionais e outros que assumem perspectivas mais inovadoras e criativas. 

Libâneo (1994) utiliza-se de duas categorias para diferenciar as correntes pedagógicas: a liberal e a 

progressista. A corrente liberal, segundo o autor, abarca a pedagogia tradicional que evidencia o papel 

do professor como detentor único do conhecimento. Para Libâneo (1994); 

Supõe-se que ouvindo e fazendo exercícios repetitivos os alunos “gravam” a matéria 
para depois reproduzi-la, seja através das interrogações do professor, seja através das 
provas. Para isso é importante que o aluno “preste atenção”, porque ouvindo facilita 
o registro do que se transmite, na memória. O aluno é, assim, um recebedor da 
matéria e sua tarefa é decora-la. (Libâneo, 1994, p. 64). 
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Para Libâneo (1994) “esta orientação acabou sendo imposta às escolas pelos organismos 

oficiais ao longo de boa parte das [duas] últimas décadas, por ser compatível com a orientação 

econômica, política e ideológica do regime militar então vigente” (LIBÂNEO, 1994, p. 67). 

Tal corrente pedagógica se orientava pela racionalização do ensino, se tornando mais genérico 

e padronizado. Para isso, o governo estabeleceu manuais mais rígidos com os quais as 

instituições deveriam utilizar em salas de aula. Por fim, a corrente tecnicista foi utilizada 

principalmente durante a ditadura militar brasileira. 

Na corrente progressista, temos a pedagogia libertadora e a crítico-social. A pedagogia 

libertadora pode levar a compreensão de não haver uma didática específica para lecionar. 

Porém, Libâneo (1994) afirma que há uma didática implícita “[...], pois, de alguma forma, o 

professor se põe diante de uma classe com a tarefa de orientar a aprendizagem dos alunos” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 69). Essa perspectiva teórica busca analisar temas sociais, econômicos e 

políticos contextualizados aos problemas cotidianos e discutir soluções para tais casos. 

Almeja-se uma maior participação dos estudantes nessa corrente pedagógica, mediante a 

reflexão do conteúdo lecionado sobre o cotidiano. 

A pedagogia crítico-social dos conteúdos é a busca por uma mediação diferenciada entre o 

científico e as práticas sociais do aluno. O professor analisa a realidade social de seus alunos, o 

cenário que representam, para escolher os fatores que influenciarão o planejamento de suas 

aulas. Para que não sejam reproduzidos apenas conteúdos estipulados pela classe dominante e 

tornem críticos os sujeitos inseridos nessa mediação. Essa tensão entre a pedagogia tradicional 

e a pedagogia progressista também reflete nos momentos históricos do ensino de 

administração. 

A administração pública engloba tomada de decisões em ambientes onde a lógica da 

racionalidade instrumental não corresponde à amplitude e complexidade dos sistemas sob os 

quais estão articulados. O processo de racionalização do pensamento e da ciência privilegia 

uma formação disciplinar o qual tem sido abordado por diferentes bases epistemológicas. 

Para Fischer (1984), historicamente no Brasil, o ensino de administração pública se 

caracterizou pela formação de burocratas e tecnocratas. O ensino de administração pública é 

constantemente submetido ao dilema da polarização entre uma formação burocrática e a 

formação sociopolítica. Embora a administração burocrática tenha se consagrado 

principalmente como contraposição à administração patrimonialista, para Guerreiro Ramos a 

racionalização na administração pública, seria antes, uma fase da evolução do Estado que uma 

tecnologia propriamente dita (Ramos, 2008). 

Em meio a isso, a dicotomia entre administração pública e ‘política’ marca a trajetória 
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histórica do ensino de administração pública, conforme observam Ferreira e Farah (2011, 

citando OSLAK, 1982) em que as referências literárias iniciais da disciplina de administração 

pública, são fundamentadas na separação entre administração pública e política. 

Estas obras estabelecem uma diferenciação entre administração pública e 
política, diferenciação esta, associada ao propósito de superação das 
práticas de apadrinhamento e patrimonialismo que marcavam a 
administração pública até então naquele país (Oslak, 1982) (Ferreira & 
Farah, 2011). 

Os jogos vivenciais possibilitam superar algumas barreiras impostas ao ensino de administração 

pública principalmente com relação às formações disciplinares no campo de estudo, bem como 

os desafios colocados à docência quanto à formação pedagógica na área de ensino, pois a 

prática docente no ensino superior envolve um campo pedagógico relativamente pouco 

explorado como evidenciado por autores como Corrêa e Ribeiro (2013) cujos estudos apontam 

que a pós-graduação no Brasil prima pela formação de pesquisadores, investindo pouco na 

formação pedagógica e de professores. Para os autores, 

há estratégias e discursos [na Política Nacional de Pós-graduação] muito 
claros de valorização do capital científico e de busca da formação de um 
habitus científico nos agentes do campo; por outro lado, há quase que uma 
negligência (discursiva e estratégica) de questões que apontam a 
relevância/necessidade da existência de formação pedagógica nesse espaço 
(Corrêa & Ribeiro, 2013). 

Além disso, mesmo no processo de contratação dos professores, é sobrevalorizada a expertise 

profissional (especialista) em detrimento ao seu desempenho didático e pedagógico. Nesse 

sentido, Cunha (2006) observa que “diferentemente dos outros graus de ensino, esse professor 

se constituiu, historicamente, tendo como base a profissão paralela que exerce ou exercia no 

mundo do trabalho”. Para ele, a ideia de que ‘quem sabe fazer sabe ensinar’ deu sustentação à 

lógica do recrutamento dos docentes. Além disso, a universidade, por sua condição de 

legitimadora do conhecimento profissional, tornou-se tributária de um poder que tinha raízes 

nas macroestruturas sociais do campo do trabalho, dominadas, fundamentalmente, pelas 

corporações (CUNHA, 2006). 

Essas tensões observadas quanto às concepções pedagógicas refletem também nos métodos de 

ensino utilizados na educação superior. Os métodos de ensino centrado no professor possuem 

algumas limitações quanto ao aprendizado da gestão na perspectiva de uma prática social. A 

simulação organizacional como prática pedagógica tem sido aplicada em diferentes setores. 

Para Sauaia (2013), o simulador organizacional tem por finalidade propiciar a tomada de 

decisão e, em seguida, o exame dos resultados produzidos. 

Nos jogos vivenciais há a possibilidade de ampliar as percepções de mundo dos alunos 
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resgatando sua centralidade no processo de aprendizagem. Assim, o aluno torna-se não mais 

um agente passivo, reforçando a interação com as situações propostas e estimulando que ele se 

posicione, discuta e se articule com os demais participantes para a resolução do problema. 

2. Software público5 e administração pública municipal 

O avanço das TICs abre novas perspectivas para modernização da gestão pública de modo geral 

e, mais especificamente para a gestão dos municípios. A administração pública municipal é o 

lócus organizacional com características importantes para que sejam desenvolvidas 

configurações de gestão nas quais possam facilitar a interface entre a população e gestores, ou 

ainda, entre os problemas sociais e as propostas e alternativas para solucioná-los. Assim, a 

administração pública municipal é, em muitos casos, o contato mais próximo para atendimento 

das demandas da população. Embora possa integrar uma gigantesca diversidade de situações, a 

organização interna das prefeituras possui grande similaridade, o que permite o 

desenvolvimento de desenhos institucionais e práticas de gestão que podem ser 

compartilhados, melhorados, aprimorados e reproduzidos, é o que se propõe os softwares 

públicos. 

O software público se apresenta como uma alternativa aos softwares de licença proprietária, 

com capacidade para atender todas as ramificações do serviço público. O conceito de software 

público diferencia-se do conceito de software livre em determinados aspectos, principalmente 

no que diz respeito à atribuição de bem público ao software (ALVES et al, 2009). 

Meffe (2008) aponta que o uso do software público pelo Governo, em todas as esferas, pode 

ter como justificativa a obtenção de “sinergia nos esforços realizados pelos entes públicos, 

com objetivo de racionalizar a gestão dos recursos de informática, diminuir as atividades 

redundantes, reaproveitar as soluções existentes, reduzir os custos similares e usufruir dos 

benefícios de ações cooperadas”. 

O investimento governamental neste tipo de software pode atender a diferentes órgãos 

públicos ao mesmo tempo, e ainda, servir para resolver outras demandas da sociedade. Além 

disso, por ser um bem público, este tipo de programa é protegido por lei e pode ser 

desenvolvido e amparado por uma comunidade de colaboradores, assim como nos softwares 

livres e softwares que usam a Licença Pública Geral (GPL), que atualizam e reformulam o 

código do programa de acordo com seus objetivos específicos. 

A capacidade de se replicar nas administrações municipais esse tipo de software também 

                                                   
5 Freitas (2012) define software público como “um bem tecnológico desenvolvido pela sociedade e para ela 
disponibilizado”. 
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contribui para o potencial de desenvolvimento dos softwares públicos, considerando que o 

Brasil possui 5.570 municípios, dos quais 89,07% possuem até 50.000 habitantes (IBGE, 

2010); esses municípios possuem características administrativas com grande similaridade, 

obviamente cada qual com sua particularidade, mas as regras são iguais (ou pelo menos 

deveriam ser) para todos. Dessa forma, a concepção de software público se torna um 

movimento no qual adquire um sentido central na administração dos municípios brasileiros. É 

uma oportunidade para que os municípios possam aprimorar suas ferramentas de gestão, 

otimizando os recursos existentes e compartilhando as experiências com outros municípios que 

implantaram, testaram e adaptaram as ferramentas de gerenciamento. Assim criam-se rotinas 

operacionais que podem ser replicadas em parte significativa dos municípios brasileiros. Essas 

ferramentas de gerenciamento, ao serem implantadas e aprimoradas, podem também servir a uma 

cultura de fiscalização e controle da sociedade sobre as ações do estado (controle social). 

A lista de possibilidades na implantação do software público para a realidade brasileira é 

bastante extensa, entretanto, ainda há vários obstáculos, principalmente na arena política para a 

implantação dos softwares públicos nos municípios. Esses fatores reforçam a importância do 

desenvolvimento dessas ferramentas e também abrem oportunidade para a capacitação tanto 

para os profissionais que atuam nos municípios como também para toda a sociedade controlar e 

intervir na gestão pública local. 

Além disso, essas ferramentas têm potencial como ferramenta de ensino-aprendizagem em 

administração pública, pois além de suas características de coprodução do bem público e dos 

benefícios das formas colaborativas de construção dos softwares públicos, essas ferramentas 

também podem ser utilizadas para capacitação de alunos e gestores públicos, uma vez que 

simulam boa parte das decisões administrativas necessárias ao bom funcionamento da máquina 

estatal. Transformar essa plataforma de gestão numa ferramenta de ensino-aprendizagem 

requer a criação de uma metodologia apropriada e de casos de ensino. Os casos de ensino são 

recursos pedagógicos nos quais atuam como facilitadores no processo de ensino-aprendizagem 

utilizando-se de situações que transportam o aluno para simulações nas quais o levam a tomar 

decisões e compreender a realidade dentro de sua complexidade, ou pelo menos, procuram 

ampliar os aspectos a serem avaliados, possibilitando trazer aspectos lúdicos e a 

vivência/experiência do próprio aluno na identificação dos problemas e alternativas para 

resolvê-los. 

Os casos de ensino são criados em função dos objetivos de aprendizagem e não requerem, 

necessariamente, que se identifiquem pessoas ou instituições – o que tem sido uma séria 

questão ética em sala de aula – isso facilita o debate sobre questões sensíveis às 

particularidades de ações de agentes governamentais ou exposições polarizadas na mídia. 
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O software público utilizado na execução deste trabalho surge como uma proposta de mediar o 

ensino- aprendizagem em administração pública, com ideais de transparência, controle social e 

como mecanismos de participação social na tomada de decisões e na agenda política. 

3. Concepção dos jogos, método e construção dos casos de ensino 

A estratégia para transformar a plataforma de gestão numa ferramenta de ensino-aprendizagem 

é baseada em função das características que a plataforma oferece, ou seja, os jogos foram 

criados inicialmente tendo em vista a estrutura e as funcionalidades que a plataforma 

disponibiliza, assim foram empreendidos esforços no sentido de compreender a arquitetura e 

funcionamento do software e analisar as possibilidades que a plataforma dispunha e, a partir 

delas foram criados os jogos vivenciais. 

Antes da construção dos casos de ensino são discutidos e definidos os objetivos de 

aprendizagem. Estes precisam ser claros para que os alunos compreendam a dinâmica proposta 

para o jogo. Assim, a construção do caso procura alinhar os temas e conceitos com os quais se 

têm interesse em fomentar na discussão com os alunos, para isso sugere-se uma bibliografia 

que orientará as discussões e o processo de aprendizagem do aluno em cada rodada do jogo. 

Para a elaboração dos jogos foi desenvolvido um roteiro para a criação dos casos de ensino 

(Figura 1), composta pelas seguintes fases: a) construção de cenário; b) situação problema; c) 

interação com a plataforma de gestão; d) estudo das alternativas; e) conflitos; f) resolução; e g) 

Análise da mediação pedagógica. Dessa forma, cria-se um ciclo atentando para o objetivo 

principal que é a mediação pedagógica entre a ferramenta e o processo de ensino-

aprendizagem.  
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FIGURA 01 – Roteiro de criação de caso de ensino 

 
Fonte: elaboração própria 

A fase de construção do cenário se caracteriza por definir o ambiente onde o jogo será aplicado, 

os atores que participarão das discussões, os locais onde eles se envolverão, as ferramentas que 

eles terão disponíveis para atuar, ou seja, são disponibilizadas as informações necessárias para 

ambientação dos alunos no jogo que será proposto e a forma como a discussão será provocada. 

Para as sucessivas rodadas foi criada uma prefeitura fictícia na qual tinha a função de ser o 

cenário e o ‘pano de fundo’ para os jogos. 

Na fase de concepção da situação problema é desejável o desenvolvimento de um enredo no 

qual os alunos se sensibilizem e se identifiquem com a situação em questão. A situação-

problema tem papel fundamental para conciliar os conteúdos teóricos e as alternativas geradas 

a partir das discussões. Na fase de interação com a plataforma, orientam-se os jogadores em 

como utilizar a plataforma de gestão para consultar informações relevantes ao jogo, inserindo 

ou corrigindo informações e gerando relatórios financeiros, administrativos, contábeis, entre 

outros, que auxiliarão na tomada de decisões para resolução dos objetivos do jogo. 

Na fase de análise das alternativas, os integrantes discutem, analisam e criam as possibilidades 

e encaminhamentos para a condução do jogo. Nesse momento, em função dos objetivos de 

aprendizagem, alternativas podem ser oferecidas com o intuito de direcionar a discussão 

dentro do jogo ou podem ser abertas para que o grupo alcance um resultado não programado. 

Na fase de definição dos conflitos, onde se desencadeia a trama do jogo, os jogadores recebem 

informações que serão determinantes para sua atuação em relação aos outros jogadores, quer 

seja na forma de informações confidenciais (conflitantes ou não), propostas de solução de 
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conflitos, ou mesmo, intervenções no meio do jogo, que fazem os participantes repensar todas 

as ações já realizadas, acrescentando uma dinâmica maior no jogo. A fase de resolução é o 

momento no qual o jogo é finalizado, onde se dá início à fase de avaliação da mediação 

pedagógica. A partir desse roteiro foram construídos 10 casos de ensino (conforme anexo 01). 

Não será detalhado cada um dos jogos, pela limitação de espaço neste artigo, porém serão 

apresentados alguns casos para fundamentar a discussão sobre a avaliação da relação ensino-

aprendizagem nos jogos. 

Na última etapa de cada rodada foi realizado um processo de avaliação quanto à percepção de 

aprendizagem dos alunos e o papel do jogo na mediação pedagógica, nesse momento os alunos 

expressaram suas percepções a respeito do jogo proposto. Além das discussões, ao final de cada 

rodada de aplicação dos jogos os alunos foram convidados a responder questionário quali-

quantitativo6. Ao final do questionário os alunos poderiam escrever abertamente suas opiniões 

sobre o jogo, discutindo aspectos sobre a clareza, duração, complexidade e relevância dos 

jogos no ensino aprendizagem em Administração Pública. 

3.1 Rodadas de aplicação dos jogos: 

A aplicação dos jogos se deu em sucessivas rodadas de aplicação com duração aproximada de 

2 horas de interação, sem necessidade de jogos sequenciais, ou seja, um jogo não dependeria 

da realização de outro. As atividades foram desenhadas utilizando-se de computadores de um 

laboratório de informática, onde os alunos têm acesso à internet e à plataforma de gestão que 

está conectada na rede interna da universidade. Assim, as alterações realizadas por uma 

equipe podem ser visualizadas por outra, dessa forma, os participantes podem acessar a 

plataforma de gestão em vários computadores ao mesmo tempo para atualizarem dados de 

forma simultânea. Isso confere maior agilidade na condução dos jogos. Foram utilizados 

recursos complementares como o compartilhamento de documentos na plataforma Moodle 

(software livre) e a disponibilização de materiais em atividades complementares e 

colaborativas (ferramenta Wiki7). 

Os jogos foram desenhados para a realização com o número de 10 participantes e, em geral, os 

jogadores foram divididos em duas equipes. Em cada uma das jogadas, foram planejados 

momentos de competição e cooperação como forma de estimular as equipes a interagirem e dar 

                                                   
6 Foi implementado um questionário na ferramenta Google Forms, com 15 questões específicas sobre as 
atividades desenvolvidas nas oficinas. O questionário permitia respostas baseadas na escala de Likert. Segundo 
Cunha (2007), uma escala do tipo Likert “é composta por um conjunto de frases (itens) em relação a cada 
uma das quais se pede ao sujeito que está a ser avaliado para manifestar o grau de concordância desde o 
discordo totalmente, até ao concordo totalmente”. O uso de tal escala permitiu entender como os jogadores 
avaliaram o desenvolvimento dos jogos e o grau de entendimento das atividades propostas. 
7 No ambiente virtual Moodle, a ferramenta Wiki permite que uma turma inteira de alunos edite, 
simultaneamente, um texto relativo a algum tema. 
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maior dinâmica ao processo de argumentação. 

Muito interessante, pois ambas as equipes defenderam de fato o objetivo do 
jogo. (aluno/oficina: greve dos servidores/merendeiras) 

Nas rodadas iniciais foi observada certa dificuldade dos alunos na operacionalização das 

informações na plataforma, pois nas propostas dos jogos foram incluídas a parte operacional 

de alimentar os bancos de dados, o que dificultou para que o jogo entrasse em sua dinâmica e 

o comprometimento de muito tempo para essas questões operacionais. Nas rodadas posteriores 

o sistema foi alimentado com as informações necessárias para que o jogador tivesse uma 

interação mais amigável com a plataforma. 

Em cada jogo, além das atividades previstas, as reações dos jogadores surpreendiam tanto com a 

postura diante dos problemas apresentados como também as experiências trazidas de suas 

trajetórias individuais, seja como estudantes ou de suas relações com a esfera pública. Nesse 

sentido, tanto nos jogos que trabalharam o tema da merenda escolar como nos jogos de criação 

da estrutura escolar, ficaram evidenciadas as experiências vividas que os alunos trouxeram de 

sua formação escolar. 

A sequência na construção do caso visa o envolvimento do aluno e conectá-lo ao máximo em 

situações reais onde poderá reunir informações gerenciais para tomada de decisões sobre o 

‘bem-público’ e, compartilhar com os demais participantes, suas dúvidas e opiniões. 

3.2 Avaliação de aprendizagem 

A partir das discussões sobre a mediação pedagógica da plataforma e dos questionários 

aplicados foram desenvolvidas as análises sobre a avaliação de aprendizagem, de acordo com 

as respostas procurou-se agrupá-las em função da própria percepção dos alunos. Assim foram 

criadas as categorias a) Percepção da complexidade da administração pública; b) 

Aplicabilidade dos conteúdos teóricos; c) reflexão sobre as tomadas de decisões na gestão 

pública; d) processo colaborativo de aprendizagem. 

3.2.1 Percepção sobre a complexidade na administração pública 

A complexidade e a dinâmica vivenciadas na administração pública dificilmente são retratadas 

com a devida amplitude, nos métodos tradicionais, em sala de aula. As limitações decorrentes 

desse método levam, muitas vezes, ao recorte disciplinar dos conteúdos, o que, na interação 

com a plataforma de gestão e outras formas de pesquisa e compartilhamento de informações é 

possível facilitar a compreensão da correlação dos fatores e da influência que cada decisão 

tomada pode refletir em diversas áreas. 
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A oficina gerou um pensamento crítico sobre o assunto, após a atividade foi 
possível um feedback positivo de atividade em relação a realidade, a busca 
sobre o tema na internet foi uma forma de introduzir um conhecimento 
básico sobre o que um plano de cargos e carreiras, e depois da atividade 
ficou mais fácil e dinâmico. (Aluno/Oficina: Plano de Cargos e Salários) 

Nas atividades iniciais, onde os alunos tinham a responsabilidade de inserir as informações 

operacionais, os jogos eram mais burocráticos, lentos e demorados, mas permitiu a 

compreensão de que as informações precisam ser processadas para que os bancos de dados 

possam gerar os relatórios. Nas rodadas seguintes os dados foram alimentados antes do jogo, o 

que o tornou mais dinâmico e a relação ensino aprendizagem mais fluída e menos cansativa. 

Acredito que atividade desenvolvida foi bastante produtiva se formos 
analisar a parte de solucionar o problema. Porém na parte de jogar os dados 
[na plataforma], por ser um software bem complexo, se não fosse a ajuda do 
[monitor] acredito que teríamos bastante dificuldade para realizar o que foi 
pedido. (Aluno/Oficina: Plano de Cargos e Carreiras Diretores) 

Assim, mesmo com essas dificuldades iniciais dos alunos, o jogo também permitiu demonstrar 

a complexidade existente na administração pública e a necessidade de gerar informações para 

auxiliar na tomada de decisões. 

A oficina desenvolvida se mostrou de grande importância para o 
entendimento da complexidade das políticas de planos de carreira e salários 
na prática. O trabalho em grupo executado em cima da proposta de jogo 
incentivou o raciocínio rápido e colaborativo, contribuindo para o 
enriquecimento pessoal de cada membro. (Aluno/Oficina: Plano de Cargos 
e Salários) 

Foi proposta, na quarta oficina, que os alunos elaborassem o plano de cargos e carreiras de 

uma escola. A plataforma foi utilizada para que fizessem as simulações e verificassem se suas 

propostas atendiam ao orçamento disponível. Nessa oficina houve uma clara percepção das 

facilidades proporcionadas pelo uso da plataforma de gestão nas tomadas de decisão dos 

jogadores, 

A oficina desenvolvida abrangeu temas importantes e que devem ser 
repensados na administração pública. Além disso, ela nos deu a 
oportunidade de trabalhar com a ferramenta de gestão, que facilitou nossa 
atividade, pois o programa permite a inclusão dos benefícios aos servidores 
que os alunos propuseram na teoria. Com o uso do software deu para 
perceber como aquela determinada situação se aplicaria na prática, pois 
possibilita o aluno atuar como um próprio gestor. Foi bastante interessante e 
prático. (aluno/oficina: Plano de cargos e carreiras) 

Na oficina 06 (anexo I), percebe-se o potencial do jogo em apresentar, de maneira alternativa 

ao método tradicional das salas de aula, problemas rotineiros da administração pública, onde o 

lançamento errado de valores salariais causou prejuízos à equipe, a qual teve que lidar com as 

consequências no jogo, 
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Penso que a oficina foi interessante para podermos aprender a necessidade 
de revisão dos procedimentos realizados na administração pública, pois o 
menor erro pode impactar de maneira significativa a instituição. 
(Aluno/Oficina: Plano de Cargos e Salários Merendeiras e gestores) 

Além disso, os alunos também puderam lidar com os erros e as pressões sob as quais estão 

sujeitos os gestores públicos, 

A atividade foi interessante pelo fato de conseguir analisar, como um todo, 
os salários de alguns servidores e ver que erros passaram sem ninguém 
perceber e isso me faz pensar como isso afeta um município real. 

Os comentários dos alunos também permitiram reformulação dos jogos. A partir do feedback dos 

alunos, percebeu-se que o tempo de aplicação dos jogos não estava sendo o suficiente, o que 

foi revisto e corrigido nas etapas seguintes. 

3.2.2 Vinculação dos conceitos de gestão pública à prática social 

Os primeiros conceitos utilizados na sequência dos jogos foram a discussão sobre a 

objetividade e subjetividade nas políticas públicas com o jogo da merenda escolar no qual os 

alunos precisariam analisar duas propostas a partir de dados lançados na plataforma e os 

resultados obtidos. 

A construção desse caso de ensino se deu em torno de um cenário de um município em que 

houve denúncias de irregularidades na alimentação escolar e seus recursos diminuíram 

sensivelmente, o que obrigou a rever o planejamento do fornecimento da alimentação escolar 

(situação problema), isso despertou conflito entre pais, alunos e a escola. Diante disso, os 

jogadores teriam que rever as políticas da alimentação escolar e fazer uma avaliação dos 

benefícios e prejuízos em se adotar alimentos in natura ou os superprocessados na alimentação 

escolar. Nesse ambiente, duas equipes possuíam os mesmos recursos e deveriam prover o 

fornecimento da merenda escolar para os alunos da rede pública de ensino; uma equipe faria o 

fornecimento com produtos superprocessados (biscoitos) enquanto a outra faria o 

fornecimento de produto in natura (maçã). A plataforma foi utilizada na construção do 

cardápio, lançamento dos custos, qualidades nutricionais e na geração dos relatórios, os alunos 

foram estimulados a tomarem decisões para melhor aplicação desses recursos. Após a geração 

dos relatórios as equipes deveriam defender sua proposta revelando assim a tensão entre a 

racionalidade econômica e administrativa e a subjetividade quanto aos valores culturais 

(hábitos alimentares) e de saúde pública (segurança alimentar e nutricional) dos alunos. 

Dessa dinâmica emergem discussões sobre a racionalidade administrativa e econômica, onde 

os participantes procuram otimizar os recursos, no entanto, se deparam com a questão ética de 

interferir na cultura alimentar das crianças e com a possibilidade de aprofundar o problema de 
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saúde pública com a ingestão de produtos altamente calóricos e superprocessados. 

Na aplicação desse jogo percebeu-se a facilidade com que os alunos assimilaram os 

questionamentos acerca da complexidade das decisões na administração pública auxiliados 

pelo fato de que muitos deles vivenciaram os problemas da alimentação escolar na perspectiva 

do próprio aluno no ensino médio ou fundamental. 

A possibilidade de experimentação da cooperação/competição também foi percebida à medida 

que o jogo estabeleceu critérios de avaliação para prevalecer apenas uma das propostas o que 

estimulou os alunos a buscarem o maior número de argumentos possíveis na defesa para 

adoção do alimento especificado para sua equipe. No mais, ficou clara a importância de se 

valorizar o consumo de produtos in natura em detrimento aos superprocessados. 

Outra dinâmica que os alunos se depararam com os desafios de cooperação e competição foi na 

oficina da greve dos servidores. Na oficina 10, depois de terem desenvolvido o plano de cargos 

e carreiras, os alunos se depararam com uma situação de greve dos servidores, onde os/as 

merendeiras reivindicavam melhores condições de trabalho e também das suas condições 

salariais. Nessa oficina os dois grupos precisavam articular as ‘rodadas de negociação’ onde 

depois das consultas às suas bases eram apresentadas as propostas para melhorias salariais e de 

condições de trabalho. 

Foi muito interessante simular como uma greve salarial se dá e quais 
mecanismos e estratégias os grevistas e gestores podem utilizar para que 
seus objetivos sejam alcançados e/ou entrarem em um consenso. 
(aluno/oficina: greve dos servidores/merendeiras). 

Ressalta-se a importância das informações confidenciais particularmente para a dinâmica dessa 

oficina, pois no processo de negociação, os servidores tinham uma proposta inicial e uma 

condição mínima para finalizar a paralisação, enquanto a outra equipe dispunha também de um 

conjunto limitado de recursos para oferecer como contraproposta e nenhuma das equipes tinha 

conhecimento das informações das quais a outra equipe dispunha. 

Foi uma oficina muito produtiva, porém difícil de se chegar ao consenso. 
Visto que cada grupo tinha que ser rigoroso em seus planos e projetos. 
(aluno/oficina: Greve dos servidores/merendeiras) 

Além da vivência dos participantes trazidas para o jogo, a plataforma também foi utilizada na 

articulação dos recursos virtuais com os espaços físicos e materiais. Essa combinação de 

múltiplas dimensões favoreceu a discussão sobre transparência pública e controle social. Na 

segunda oficina foi proposta a realização de auditoria no patrimônio público das escolas 

criadas. Para isso, foram selecionadas duas salas (dentro da própria universidade) onde os 

patrimônios (móveis e equipamentos) foram cadastrados na plataforma fazendo com que os 
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alunos buscassem identificar fisicamente os materiais indicados na plataforma. Novamente 

foram divididas duas equipes as quais realizaram o levantamento para identificar os possíveis 

erros ou incompatibilidade das informações do sistema e da presença física dos objetos nas 

salas, as duas dispunham de tempo limitado para esse levantamento conferindo certa 

competição entre as equipes. Os resultados permitiram evidenciar a importância do controle 

patrimonial e discutir as formas de controle e a transparência possibilitada pela ferramenta de 

gestão. Assim os alunos puderam identificar os erros nos relatórios e também propor 

melhorias. Essa oficina trabalhou não só a dimensão virtual do jogo, mas conseguiu também 

articular o espaço físico e equipamentos com os recursos gerenciais da plataforma. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve como objetivo a avaliação de uma plataforma de gestão utilizada como 

ferramenta de ensino-aprendizagem em administração pública. A plataforma de gestão 

mostrou-se bastante versátil na aplicação de casos de ensino e evidenciou seu potencial como 

mais um recurso pedagógico para o ensino de administração pública. 

Inicialmente foi desenvolvido um método para criação dos casos de ensino aplicados à 

plataforma. A partir desse método, foram criados dez jogos vivenciais em diversas áreas e sua 

avaliação permitiu identificar as principais contribuições na mediação pedagógica apontados 

por alunos e a equipe de aplicação dos jogos criados na plataforma de gestão. 

Os jogos vivenciais desenvolvidos em softwares públicos podem, além da sua utilização como 

ferramenta de ensino aprendizagem também proporcionar o conhecimento sobre a 

aplicabilidade desses softwares na gestão pública e os recursos disponíveis para aumento da 

transparência e controle social nas organizações públicas. 

Os jogos vivenciais proporcionam uma aprendizagem colaborativa na medida em que os 

jogadores trocam informações entre si, dialogam e discutem para alcançarem os objetivos de 

cada rodada dos jogos, tornando o aprendizado mais dinâmico e simulando situações reais da 

administração pública, propiciando a aplicação dos conceitos e das alternativas possíveis para 

cada caso. 

Em cada jogo também se pode observar a correlação entre as tomadas de decisões e os efeitos 

e consequências gerados, os quais interferiam nos resultados dos jogos, permitindo assim, que 

os jogadores pudessem ter uma percepção ampliada da complexidade das decisões na 

administração pública. 

Tendo em vista os resultados obtidos com esses jogos abre-se a possiblidade de continuidade e 
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expansão dessa experiência para outros módulos de gestão disponíveis no software, permitindo 

que o aluno tenha oportunidade de contato com as mais diferentes áreas de conhecimento e 

atuação do gestor público.  
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ANEXO 

QUADRO 01 – Resumo dos jogos vivenciais aplicados 

Oficina Caso de ensino Objetivo de Aprendizagem Referencial Módulos utilizados Síntese / avaliação 

1 

Tomada de decisões na 
alimentação escolar: 
produtos in natura ou 
superprocessados? 

Compreender o processo de tomada de 
decisão na gestão pública, as limitações 
da racionalidade administrativa e 
subjetividades nas políticas públicas. 

Discussão sobre a 
racionalidade e 

subjetividade na 
administração 
pública. 

Alimentação Escolar, 
Material, Compras. 

Vivência de cooperação e 
competitividade entre os jogadores e 
uso do software para solução na 
alimentação escolar. 

2 
Gestão patrimonial, 
transparência pública e 
controle social. 

Apreender a utilização do software 
público na transparência e controle 
patrimonial, otimizando o trabalho do 
gestor público e permitindo o controle 

social. 

Transparência 
governamental e 
controle social. 

Patrimônio, Material, 
Compras, Escola. 

Uso do software livre como uma 
ferramenta de controle social. 

3 Criação de Projeto 
Escolar 

Articular a criação de duas escolas, 
levando em consideração os propósitos 

de atuação das mesmas e os conceitos de 
administração pública. 

O software público na 
construção de 

ambientes simulados 
para casos de ensino. 

Configuração, 
Escola, Secretaria. 

Reprodução de situações já 
estabelecidas desestimula a inovação 
na gestão pública. 

4 Plano de Cargos e 
Carreiras para docentes 

Desenvolver a estrutura de um plano de 
cargos e carreiras para servidores 
vinculados a duas escolas simuladas e a 
resolução de conflitos na administração 

pública gerencial. 

Sanções e motivação 
no serviço público 

Configuração, 
Pessoal, RH. 

Uso do software para atender 
restrições orçamentárias do município 
simulado nas oficinas. 

5 Cadastro de servidores no 
software 

Inclusão de merendeiros (as) e diretores 
(as) dentro das escolas criadas em oficina 
anterior, alimentando o banco de dados 

do software 

Estudo e exploração 
dos menus e 

configurações do 
software. 

Configuração, RH, 
Pessoal. 

Aprimoramento no uso da ferramenta 
através da operacionalização da 
mesma. 
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6 
Plano de cargos e 
carreiras – diretores e 
merendeiros 

Trabalhar a proposição de Planos de 
Cargos e Carreiras dentro da Gestão de 
Recursos Humanos e adequar o 
orçamento para atender a demanda 

salarial de diferentes categorias do 
serviço público. 

Plano de cargos e 
carreiras 

Configuração, RH, 
Pessoal. 

Aperfeiçoamento das propostas do 
Plano de Cargos e Carreiras. Melhor 
uso do software nas rotinas de cadastro 
de servidores e implantação da folha 

de pagamento. O limite orçamentário 
foi ultrapassado. 

7 Auditoria no RH das 
escolas 

Realizar a auditoria dos gastos 
orçamentários com servidores das escolas 
tentando encontrar por que o limite 
orçamentário foi extrapolado, utilizando 
para isto  os relatórios 

disponíveis no software. 

Transparência e 

accountability 
RH, Pessoal 

Os jogadores agiram de modo 
competitivo ao auditar a escola da 
outra equipe, mas conseguiram 

encontrar os erros e adequar a restrição 
orçamentária. 

10 

Greve de servidores na 
administração pública 

Resolução de conflitos na administração 
pública e reformulação do Plano de 
Cargos e Carreiras de uma classe de 
servidores vinculados a uma instituição 
de ensino. 

Negociação e 
resolução de conflitos 

Pessoal, RH. Nota-se o processo de integração, 
apropriação e compreensão do jogo 
pelos jogadores. O tempo para cada 
rodada de discussão foi importante 
para a evolução dos personagens e do 

jogo. 

 



Estado, 
Mercado e 
Sociedade 
objetiva tratar, a partir de 
abordagens de diferentes 
disciplinas e marcos teóricos, 
os seguintes temas 
particulares: relações entre 
Estado e Sociedade; 
articulações Estado-Mercado-
Sociedade, em diferentes 
níveis e esferas; instituições 
reguladoras das relações 
Estado-Mercado-Sociedade; 
accountability, transparência, 
comunicação pública e 
fluidez da informação entre 
Estado, Mercado e 
Sociedade.  

ST. 2 

coordenação 

Carlos Raul Etulain – Unicamp | SP 
Milena Pavan Serafim – Unicamp | SP 

. 
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A FUNÇÃO SOCIAL DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS: 
UM ESTUDO SOBRE A ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
IGUATU-CE, ENTRE 2009 E 2014 

Adriano Macêdo Duarte, Universidade Federal do Cariri | 
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Milton Jarbas Rodrigues Chagas, Universidade Federal do 
Cariri | UFCA 

RESUMO 
A autonomia que os entes municipais passaram a obter após a Constituição de 1988 favoreceu o processo de 
descentralização político-administrativa, principalmente na área orçamentária. Os municípios instituem seus 
impostos e arrecadam para investir na prestação de serviços públicos e na sua própria manutenção. Este estudo 
traz informações relevantes sobre o impacto dos recursos obtidos através dos pagamentos dos Impostos pelos 
contribuintes, no orçamento anual do município de Iguatu-CE, fazendo uma análise dos últimos anos na 
arrecadação dos impostos no referido município. Este trabalho tem ainda como proposta identificar a percepção 
dos contribuintes com relação à aplicação dos recursos obtidos pelo pagamento dos impostos municipais. Por 
meio de revisões bibliográficas e o conhecimento obtido durante a atuação no fisco municipal, temas importantes 
para a compreensão desse estudo serão analisados, visando proporcionar ao leitor informações sobre o histórico 
da origem dos tributos, o surgimento do Estado e a sua função enquanto instituição. 
Palavras-chave: impostos municipais; arrecadação; descentralização. 
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A FUNÇÃO SOCIAL DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS: 
UM ESTUDO SOBRE A ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE, 
ENTRE 2009 E 2014 

DUARTE, Adriano Macêdo 

CHAGAS, Milton Jarbas Rodrigues 

INTRODUÇÃO 

Devido ao processo de descentralização política-administrativa que vem ocorrendo nas últimas 

décadas, surge a necessidade de elaborar uma análise sobre as circunstâncias que tal processo repercute 

na vida dos brasileiros, pois tais modificações influenciaram diretamente na forma de governar dos 

gestores. A principal causa para tais mudanças está no modelo de descentralização orçamentária 

proposta pelo federalismo fiscal brasileiro, que proporcionou uma maior autonomia aos entes 

federativos (REZENDE, 1995). 

Nesse sentindo, entender as características locais e regionais existente em cada território é uma das 

formas de encontrar as respostas sobre a situação que se encontram os 5.570 municípios brasileiros, 

com relação às receitas obtidas pela arrecadação dos impostos municipais e a sua devida aplicação pelos 

gestores. 

As receitas municipais oriundas da arrecadação dos seus impostos têm um importante papel na gestão 

dos serviços públicos e manutenção das atividades desenvolvidas, no entanto essa arrecadação tem 

pouca expressão quando comparada com todas as receitas que os munícipios possuem. 

Nesse sentido, Samuels (2000), em estudo sobre o tema apontou que quase 75% dos municípios 

brasileiros arrecadavam menos de 10% via impostos e que cerca de 90% dos municípios com menos de 

10.000 habitantes, dependiam quase que 100% das transferências de recursos Federais e Estaduais. 

Santos (2012) analisou a arrecadação dos impostos municipais e sua representatividade nos municípios 

do Estado do Paraná entre os anos de 2000 e 2011, de acordo com o autor entre o período analisado a 

arrecadação dos impostos municipais sofreu uma variação negativa de 25,27%, sendo que em algumas 

regiões a queda da representatividade no orçamento chegou a 34,88%, demonstrando o grau de 

dependência orçamentária ainda existente nestes entes. 

Para Castro (2014) os municípios classificados como de menor porte, onde há uma pequena 

quantidade de habitantes e pouca movimentação econômica, sofrem com a pouca quantidade recursos, 

sendo fundamental no orçamento destes o Fundo de Participação dos Municípios que contribui para os 

gestores investirem em diversas áreas. A educação de acordo com o autor é a área que possui maior 

impacto positivo com os recursos do FPM, em contrapartida os investimentos em saneamento parecem 

não ter impacto, diferente do que ocorre com os investimentos em Infraestrutura, a este fato o autor 
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aponta a visibilidade eleitoral como uma justificativa. 

Este estudo disponibiliza aos seus leitores, informações que vão orientar sobre qual o impacto dos 

recursos obtidos através dos pagamentos dos Impostos pelos cidadãos contribuintes no orçamento 

anual do município, assim como faz uma análise dos últimos anos na arrecadação dos impostos no 

referido município. Pretende-se ainda fazer uma breve contextualização tais como a origem dos tributos, 

a função do Estado e a classificação das receitas que vão financiar as atividades do “Estado”. 

Este estudo busca perceber: Até que ponto a arrecadação dos Impostos municipais influenciam na 

percepção dos contribuintes sobre a prestação dos serviços públicos no município de Iguatu-CE? O 

Objetivo Geral deste estudo é realizar uma análise entre a arrecadação dos Impostos municipais e a 

percepção dos contribuintes a respeito da qualidade na prestação dos serviços públicos, entre o período 

2009 e 2014. 

Os objetivos específicos são utilizados para detalhar o que se pretende alcançar no objetivo geral, 

desta forma são objetivos específicos desse estudo: Verificar a variação da arrecadação dos Impostos 

Municipais de acordo com os dados disponíveis, entre o período 2009 e 2014 e Identificar a opinião 

dos contribuintes com relação a aplicação dos recursos obtidos através dos Impostos Municipais e a 

percepção de quanto representa a arrecadação dos impostos municipais em seu orçamento. 

1. Referencial Teórico 

1.1 A Função do Estado 

A necessidade de garantir um ambiente de convívio social entre os indivíduos fez o poder do Estado 

crescer, saímos do “Estado de Natureza ou Estado Natural” teorizado por Thomas Hobbes para nos 

submetermos a uma Sociedade Civil, onde os indivíduos transferem a responsabilidade de terem seus 

direitos garantidos à uma instituição responsável por manter a ordem social. 

Para Godinho (1998), além da função social, o surgimento de uma instituição que organize as 

atividades no meio social foi indispensável para o desenvolvimento do sistema econômico capitalista, 

dessa forma o autor defende que o Estado “enquanto fomentador do desenvolvimento socioeconômico 

sempre cumpriu papel central na história do capitalismo desde seus primórdios” (GODINHO, 1998, p. 

220). 

O Estado nasce para garantir direitos e em contrapartida exige deveres de todos que vivem na 

sociedade, sua soberania permite a criação de normas que orientam a própria atuação estatal na relação 

com os indivíduos, visando conciliar interesses individuais e coletivos na busca do bem comum. 

Segundo Harada (2008), através da atuação estatal, voltada para obter, gerir e aplicar os recursos 

necessários à consecução das suas finalidades surge à atividade financeira, dessa forma o orçamento 

estatal se submete as normas vigentes que visam regular seu funcionamento. 
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É bem verdade que o termo Estado possui vários significados e simbologias, de acordo com Bresser 

Pereira (2008), comumente nos deparamos com pessoas utilizando a palavra equivocadamente, 

gerando uma grande confusão em torno do seu significado. O autor explica que “para uns o estado é 

uma organização com poder de legislar e tributar, para outros é também o sistema constitucional-legal, 

e para outros ainda, confunde-se com o estado-nação ou país” (BRESSER PEREIRA 2008, p.1). 

1.2 Breve histórico sobre a Origem do Tributo 

A relação existente entre a vida em sociedade do homem e a arrecadação de tributos, iniciou-se ainda 

na Idade Antiga. Os doutrinadores apontam que o pagamento de Tributos começou de forma 

espontânea, como um gesto de gratidão aos líderes comunitários, quando estes lutavam em favor dos 

interesses do grupo ao qual pertenciam. Logo após essa primeira fase, surge uma espécie de Tributação 

compulsória, na qual os perdedores em batalhas eram obrigados a pagar com os seus bens as despesas e 

perdas materiais dos vencedores. De acordo com a Escola de Administração Fazendária – ESAF (2009, 

p.11): 

O texto mais antigo encontrado sobre a cobrança de tributos na Antiguidade é uma 
placa de 2.350 a.C., em escrita cuneiforme, que descreve as reformas empreendidas 
pelo rei Urukagina na cidade-estado de Lagash, localizada na antiga Suméria, entre 
os rios Tigre e Eufrates. O documento relata a cobrança de impostos extorsivos e leis 
opressivas, a exploração por funcionários corruptos e o confisco de bens para o rei. 

De acordo com o Dicionário Etimológico, tributo significa a contraprestação que os membros das 

Tribus existentes no início da civilização romana pagavam ao magistrado da tribu, que era chamado de 

Tribuno. O termo foi generalizado e englobou todos os tipos de impostos e taxas cobrados aos 

cidadãos romanos. Já a Esaf (2009) indica que a origem da palavra Tributo “deriva do latim tributum. 

diz respeito aquilo que, por dever, é entregue ao Estado”. 

Dessa forma as funções estatais serão financiadas pela sociedade através dos pagamentos dos Tributos, 

que de acordo com o Código Tributário Nacional no seu artigo 5º, são divididos em Impostos, Taxas, e 

Contribuições de Melhoria. Entretanto o artigo 15 do CTN também cita outra espécie de Tributo, que 

somente poderá ser instituído em casos excepcionais e exclusivamente pela União, é o Empréstimo 

Compulsório que também tem previsão constitucional no art. 148 da Constituição Federal de 1988. 

Outra espécie que tem característica tributária são as Contribuições especiais ou para-fiscais previstas 

no art. 149 da Constituição Federal. O fato de existir duas espécies tributárias não citadas pelo Código 

Tributário Nacional gera diversos entendimentos e teorias sobre sua classificação. 

1.3 Impostos Municipais 

De acordo com a C.F/88 no seu art. 156, os municípios detêm a competência tributária para instituir os 

seguintes impostos: I - propriedade predial e territorial urbana - IPTU; II - transmissão "inter vivos", a 

qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 
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sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição- (ITBI) e III - 

serviços de qualquer natureza (ISS), não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 

complementar. O fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou o domínio útil de bem imóvel e o 

contribuinte do imposto de acordo com o art. 34 do CTN é “o proprietário do imóvel, o titular do seu 

domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. A grande dificuldade dos agentes municipais 

responsáveis pela fiscalização é identificar o sujeito passivo da obrigação tributária, essa dificuldade é 

identificada ainda no início do procedimento fiscal do IPTU, que é a fase de inscrição do imóvel no 

cadastro imobiliário municipal, este deve estar em constante atualização, tendo em vista a dinâmica na 

troca e venda de imóveis. Outro fator que prejudica o lançamento do crédito tributário é as vendas 

informais, que acontecem sem o devido tramite legal e acaba prejudicando a fazenda municipal. 

A legislação Tributária do município de Iguatu-CE, a lei municipal Nº 1061/05, de 29 de Dezembro de 

2005, prevê no seu art. 38, que são contribuintes do ITBI, “I - Nas alienações, o adquirente; II - Nas 

cessões de direito, o cessionário; III - Nas permutas, cada um dos permutantes”. O código tributário do 

município ainda prevê no seu art. 39, que respondem solidariamente pelo pagamento do imposto: “I - 

O transmitente; II - O cedente; III - Os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício, 

relativamente aos atos por ele ou perante eles praticados, em razão de seu ofício, ou pelas omissões que 

forem responsáveis”. 

No município de Iguatu-CE, a regulamentação do ISS, está prevista no Art. 50, do Código Tributário 

municipal, este afirma que “O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, de competência do 

Município tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses 

não se constituam como atividade preponderante do prestador”. Ainda de acordo com o código 

municipal, a incidência do Imposto sobre serviços está relacionada com a prestação dos serviços “sejam 

estes prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente 

mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo 

usuário final do serviço”. 

A fiscalização e arrecadação do ISS é um grande desafio para os agentes da fazenda municipal, pois a 

utilização de informações falsas e o embaraço a fiscalização são dois fatores que dificultam a 

arrecadação dessa espécie tributária, tendo em vista que o cadastramento contendo os dados pessoais e 

informações sobre os contribuintes geralmente gera conflito entre os prestadores de serviços e o fisco 

municipal. 

1.4 Classificação das receitas orçamentárias 

As receitas que são utilizadas para assegurar o financiamento dos gastos públicos, seguem uma 

estrutura de classificação apresentada pela Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964. Essa classificação 

deve ser utilizada para manter um maior controle entre as receitas e despesas geradas pelas ações estatais 

De acordo com a lei de finanças públicas as receitas são classificadas em dois tipos, receitas 
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correntes e receitas de capital, em contrapartida as despesas também se dividem em correntes e de 

capital. Nesse sentido, a diferença existente entre as receitas deriva da periodicidade do seu ingresso, 

além da existência de vinculação para sua aplicação. 

QUADRO 01 - Classificação das Receitas Orçamentárias 

Receitas Tributárias 

São as receitas oriundas dos Tributos, definidos 
no Código Tributário Nacional, ou seja, 
impostos, taxa e contribuições de melhoria. 
Receita de Contribuições Nessa categoria se 
encontram as contribuições sociais previstas na 
constituição federal, tais como a Contribuição 
para o financiamento da seguridade social, vale 
ressaltar que esta contribuição também e 
considerada por muitos doutrinadores como 
uma espécie tributária, mas para fins didáticas 
optou-se por fazer essa distinção. 

Receita de Contribuições 

Nessa categoria se encontram as contribuições 
sociais previstas na constituição federal, tais 
como a Contribuição para o financiamento da 
seguridade social, vale ressaltar que esta 
contribuição também e considerada por muitos 
doutrinadores como uma espécie tributária, mas 
para fins didáticas optou-se por fazer essa 
distinção 

Receitas Patrimoniais 

Está relacionada a obtenção de recursos através 
da exploração do patrimônio da entidade, tais 
como, aluguéis, taxa de ocupação de imóveis, 
juros, dividendos, outorga de serviços de 
telecomunicações, etc 

Receitas Industriais 
Proveniente da comercialização de mercadorias 
e serviços, relativa a atividades de natureza 
empresarial. 

Receitas Agropecuárias 
São as receitas provenientes da exploração de 
atividades vegetal e da produção de animais e 
derivados. 

Receitas de Serviços 
Nessa categoria se encontram as receitas 
oriundas dos serviços comerciais, financeiros, 
de transporte, saúde, etc 

Fonte: Primária (2015)  
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1.5 Efeitos do Pacto Federativo nos municípios e a função social dos tributos 

Com o novo modelo de organização político-administrativa, elaborado pela C.F/88, os municípios 

passaram a atuar de forma autônoma, como descreve o art. 1º da lei suprema, “a República Federativa 

do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democrático de Direito”. Dessa forma o pacto federativo brasileiro implantou a distribuição 

de competências entre os membros, visando à descentralização de recursos e atribuições. 

Segundo Abrucio (2007, p. 02), o conceito de federalismo que geralmente é utilizado como sinônimo 

de descentralização pode ser definido como, 

um acordo capaz de estabelecer um compartilhamento da soberania territorial, 
fazendo com que coexistam, dentro de uma mesma nação, diferentes entes autônomos 
e cujas relações são mais contratuais do que hierárquicas. O objetivo é compatibilizar 
o princípio de autonomia com o de 30 interdependência entre as partes, resultando 
numa divisão de funções e poderes entre os níveis de governo. 

A função social dos tributos está justamente representada na medida em que sua cobrança é o meio 

necessário para financiar a elaboração e implementação das políticas públicas que são demandas para 

os gestores. De acordo com (SECCHI, 2011), não existe um consenso entre os autores sobre o 

conceito de política pública, tendo em vista a divergência de respostas sobre o que de fato seria política 

pública, quem a elaboraria e qual seria de fato o seu objetivo. 

A complexidade da atuação do Estado, fez com que os tributos possuíssem uma nova função, onde o 

objetivo não seria unicamente a arrecadação de recursos para financiar as políticas públicas, a esse tipo 

de tributação, que visa regular determinada área ou setor da sociedade e do mercado, atribui- se o 

nome de função extrafiscal, entretanto o que existe é uma prevalência de finalidades em alguns 

tributos o caráter fiscal prevalece sobre o interesse extrafiscal e vice-versa (HACK, 2012). 

Verifica-se de acordo com o autor além da finalidade arrecadatória existe a atuação regulatória 

desempenhada pela cobrança dos tributos. Das espécies tributárias algumas possuem vinculação quanto 

a sua aplicação, é o caso das contribuições e das taxas. Os impostos podem ser aplicados conforme a 

necessidade 32 pública exigir, podendo ser investido em diversas áreas, como saúde, educação, 

segurança, infraestrutura. 

2. Metodologia 

2.1 Dados sobre a arrecadação dos impostos municipal no Ceará. 

No Estado do Ceará é possível observar cenários diferentes na arrecadação dos impostos entre 

municípios de grande, médio e pequeno porte. Como forma de proporcionar uma análise comparativa 

sobre a representatividade da arrecadação dos impostos entre o município abordado e a de outros com 

dimensões populacionais e econômicas diferentes, é apresentado neste estudo dados sobre a arrecadação 



 

 
ST 02 - ESTADO, MERCADO E SOCIEDADE 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

181 

de municípios maiores, equivalentes e menores do que o município de Iguatu. 

A escolha dos municípios levou em consideração as informações contidas no portal do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas e no site do Tribunal de Contas dos Municípios, levando em 

consideração a quantidade de habitantes e a quantidade de receitas obtidas no ano de 2014. Desta forma, 

é apresentado a seguir os dados da arrecadação da Capital Cearense, e dos municípios de Caucaia, 

Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Granjeiro e Pacujá. 

A capital cearense, de acordo com dados do portal da transparência no ano de 2014, obteve receita 

anual de R$ 5.319.789.994,90, sendo que a arrecadação do IPTU, ISS, e ITBI, representaram para o 

município de Fortaleza aproximadamente 20% do seu orçamento anual, o que corresponde a R$ 

1.055.796.410,96. Como se observa o município detém grande percentual do seu orçamento oriundo da 

arrecadação própria dos seus impostos, tendo em vista que nos demais municípios cearenses tal 

arrecadação tende a ser menos expressiva. 

Localizado na região metropolitana de Fortaleza o município de Caucaia, possui o segundo maior 

orçamento do Estado cearense, cerca de R$ 521.264.556,47, de acordo com o Tribunal de Contas dos 

Municípios (2014). A sua arrecadação própria dos impostos equivale a 8,25% do orçamento anual, o 

equivalente a R$ 43.034.599,53. No interior do Ceará alguns municípios como Juazeiro do Norte, 

Sobral e Crato possuem respectivamente 6,51%, 5,47% e 4,58% de representatividade no seu 

orçamento com a arrecadação de impostos municipais, estes municípios estão entre os mais 

desenvolvidos do interior e são considerados de médio porte. 

Em municípios de menor porte como Granjeiro e Pacujá, é possível observar o tamanho da disparidade 

existente na arrecadação dos impostos entre os municípios de grande e pequeno porte, de acordo com 

os dados do TCM (2014), estes municípios sofrem com a pouca captação de recursos próprios. No ano 

de 2014, Granjeiro obteve 34 receita anual de R$ 16.702.177,19. Em porcentagem a representatividade 

da arrecadação dos seus impostos foi de 0,64%, o que correspondeu a R$ 107.097,89. Já o município de 

Pacujá obteve no mesmo período 1,16% do seu orçamento composto pela arrecadação dos impostos 

municipais. 

De acordo com os dados analisados verifica-se que quanto maior o desenvolvimento populacional e 

econômico do município, a quantidade de recursos próprios possui maior impacto em seu orçamento 

anual, como apresenta o portal da transparência do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. 

Este trabalho trata-se de um estudo com abordagem quanti-qualitativa, pois foi desenvolvido 

combinando fatores estatísticos, obtidos através dos dados analisados disponíveis nos instrumentos de 

transparência pública, sem deixar de observar os fatores existentes nas relações humanas. De acordo 

com Fonseca (2002, p.20) “a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher 

mais informações do que se poderia conseguir isoladamente”. 

Esta metodologia permite aos pesquisadores combinar os fatores qualitativos com os quantitativos, 
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surge a quebra de um paradigma existente entre essas metodologias que estão relacionadas uma com a 

área de humanas, que possui caráter mais subjetivo, e outra ligada a área de exatas, onde dados 

costumam demonstrar a realidade através dos números, Barros e Lehfeld (2003). 

O desenvolvimento da pesquisa se deu em diferentes locais de acordo com a disponibilidade dos 

contribuintes em prestar informações, com o objetivo de identificar a percepção dos contribuintes 

acerca da função social dos impostos municipais, assim como verificar o grau de satisfação dos 

contribuintes com o retorno do pagamento dos impostos em benefícios para a sociedade. 

O método de pesquisa desenvolvido foi a bibliográfica associada a pesquisa de campo, pois as 

informações obtidas para o embasamento teórico, assim como os dados que foram encontrados durante 

a realização da pesquisa se deram através de estudos de diversos trabalhos que discutissem a temática. 

Quanto a natureza da pesquisa, de acordo com Gil (2002, p. 41), se enquadram como pesquisas 

exploratórias aquelas em que o pesquisador busca trazer o problema enfrentado para um cenário de 

maior visibilidade e amplia as discussões, ou seja, torná-lo mais explícito, para isso se faz necessário o 

estudo bibliográfico e o contato direto com os atores envolvidos. 

A necessidade de entender como o problema nasce ou se desenvolve faz com que seja necessário buscar 

informações peculiares e específicas sobre os atores envolvidos, nesse sentido segundo Gil (p.42) o 

estudo descritivo possibilita ao pesquisador entender as características de determinada população ou 

fenômeno. Conforme o mesmo autor (p. 50) é necessário o contato entre os atores envolvidos na 

pesquisa buscando tirar deles os dados que serão transformados em informações, através da tabulação e 

análise das informações obtidas. 

Os questionários foram uma das principais fontes de informações, entretanto o estudo não ficou restrito 

somente as respostas dos questionários, sendo considerados, também, como relevantes, os diálogos que 

aconteceram com os contribuintes. 

O questionário aplicado encontra-se estruturado com perguntas objetivas e subjetivas, com o objetivo 

de coletar o maior número de informações e opiniões sobre o tema em análise. A aplicação dos 

questionários foi realizada no município de Iguatu, durante o mês de maio do ano de 2015. Não houve 

uma escolha específica do local para a sua aplicação que aconteceu em diferentes locais, de acordo com 

a disponibilidade em responder dos participantes. 

Como os gestores costumam incentivar os contribuintes a pagarem os impostos, justificando que com 

o pagamento os recursos serão revertidos em benefícios, foi priorizado no questionário verificar a 

percepção dos contribuintes sobre os investimentos nas áreas mais citadas como a saúde e a educação. 

O município de Iguatu, está localizado na Região Centro-Sul do Ceará, à 380 km de distância da 

capital cearense Fortaleza. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará – IPECE (2014), o município possui aproximadamente 100.053 habitantes e uma área de 
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1.029,214 Km2. 37 Considerado como o grande polo de atividades comerciais e industriais da região 

Centro-Sul do estado, o município analisado encontra-se numa posição privilegiada, servindo de apoio 

para mais de 10 municípios, sendo fundamental na prestação dos serviços e disponibilização variada de 

produtos encontrados no seu comércio, esses são alguns dos motivos que faz Iguatu receber, todos os 

dias, visitantes dos vários municípios limítrofes. 

A economia predominante de Iguatu está na agricultura, pecuária, comércio e também na indústria. O 

Produto Interno Bruto – PIB por setor está distribuído da seguinte forma: A Agricultura representa 

5,01%, enquanto a Indústria 14,26% e por fim o setor de serviços que corresponde a 80,73% do PIB, 

dados do Perfil Básico Municipal, IPECE (2014) Na área da educação superior o município possui o 

maior centro universitário da região centro-sul, nele estão presentes um Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia –IFCE, que oferta cursos técnicos e superiores, a Universidade Regional do 

Cariri, Universidade Estadual do Ceará, Universidade Estadual Vale do Acaraú e Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras de Iguatu. 

3. Análise de Resultados 

A coleta de dados foi realizada no portal da transparência dos municípios cearenses (TCM-CE), onde 

foram analisados os valores arrecadados pela prefeitura de Iguatu entre 2009 e 2014. De acordo com 

os dados analisados, as receitas do município vêm apresentando acréscimos a cada ano, como pode ser 

verificado no quadro 5, do ano de 2009 até 2014, a arrecadação dos impostos do município de Iguatu 

obteve um alto índice de crescimento. 

QUADRO 02 – Arrecadação dos Impostos Municipais 

 
Fonte: Tribunal de Contas dos municípios (2014) 

Entre o período analisado o Imposto Predial Territorial Urbano apresentou um aumento percentual de 

185,90%, o que representa em média aumento de 30,98% ao ano. Estes índices elevados se devem a 

fatores como a valorização dos imóveis e o acréscimo de imóveis cadastrados no município. Além 

disso, a atuação que vem se intensificando da fiscalização da fazenda municipal, com a contratação de 

novos agentes públicos para atuar nessa área. 

O Imposto Sobre Serviços é de onde vem a maior parte dos recursos obtidos com a arrecadação dos 
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impostos no município de Iguatu. No entanto em 2014 pode se verificar que houve uma queda de 

2,27% em sua arrecadação, quando comparado com o ano de 2013, apesar dessa pequena redução entre 

o período analisado, o ISS obteve aumento percentual de 84,49% e média de 14,08% de crescimento 

ao ano. 

De todos os impostos analisados o Imposto sobre a Transmissão de Bens “inter vivos”, foi o que 

apresentou o maior índice de crescimento. Entre o período analisado verificou-se que o ITBI teve 

aumento de 321,86%, passando de R$ 258.659,77 em 2009 para R$ 1.091.190,52 em 2014. Essa fonte 

de receita apresentou em média um aumento de 53,64% ao ano durante o período analisado. Vale 

ressaltar que no ano 39 de 2013 o ITBI sofreu uma queda de 10,32% quando vinha em crescimento até 

o ano de 2012, mas em 2014 voltou a crescer novamente. 

Durante o período analisado o IPTU foi o único imposto que manteve constante o seu crescimento, por 

outro lado o ISS e o ITBI apresentaram uma pequena variação. No período 2012/2013 a arrecadação do 

ITBI reduziu, mas se recuperou logo em seguida em 2014. O ISS principal fonte de arrecadação do 

município vinha de constante crescimento até 2013, mas em 2014 sofreu uma pequena queda. Como 

se observa no gráfico 01, houve pouca variação entre arrecadação no período analisado. 

GRÁFICO 01 – Arrecadação IPTU, ISS e ITBI 

 
Fonte: Primária (2014) 

Apesar da pouca expressividade da arrecadação dos impostos municipais quando comparado a seu 

orçamento anual, o fato de haver um constante crescimento em sua arrecadação demonstra que mesmo 

sendo aos poucos os municípios vão conseguindo aumentar o seu poder de “autonomia” financeira, 

tendo assim maiores oportunidades para investir em áreas específicas de seu território atendendo suas 

demandas locais. Após a coleta das informações foi possível elaborar um comparativo entre as receitas 

próprias oriundas do pagamento de impostos municipais e a arrecadação total do município incluindo 

os repasses de verbas dos entes federativos, como representado pelo quadro 03.  
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QUADRO 03- Orçamento Anual do Município de Iguatu – CE 

 
Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios (2014) 

Como já fora explanado a representatividade da arrecadação dos impostos no orçamento anual do 

município varia de acordo com uma série de fatores, podendo este fato ser constatado quando 

comparados os municípios de grande, médio e pequeno porte. A representatividade da arrecadação dos 

impostos municipais no orçamento anual de Iguatu equivale a 5,09% o que corresponde a R$ 

8.660.424,97, ou seja, semelhante em proporcionalidade aos números obtidos em municípios como 

Juazeiro do Norte, Sobral e Crato que são considerados os mais desenvolvidos do interior cearense. 

A aplicação dos questionários teve como objetivos identificar a opinião dos contribuintes quanto à 

aplicação dos recursos obtidos através do pagamento dos impostos, assim como verificar a percepção 

de cada um sobre o impacto que a arrecadação dos impostos representa no orçamento do município. A 

apresentação dos resultados é realizada em tabelas que demonstram o assunto questionado, a 

frequência das respostas e o percentual que cada uma representa. As primeiras tabelas não apresentam 

resultados específicos da pesquisa, mas servem para demostrar ao leitor o perfil das pessoas que se 

disponibilizaram em participar desse estudo. 

TABELA 01 – Perfil Gênero 

 

TABELA 02 – Perfil Escolaridade 

 

Com relação ao perfil dos contribuintes que se dispuseram a responder os questionários observa- se que 
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o público feminino participou com maior frequência, demonstrando maior interesse em responder as 

perguntas. Outro ponto importante no perfil dos contribuintes foi o nível de escolaridade, pois aqueles 

que possuíam graduação apresentaram maior interesse em participar da pesquisa. Com relação à idade 

e a renda, o perfil encontrado nas respostas dos questionários é representado nas seguintes tabelas: 

TABELA 03 – Perfil Idade 

 

TABELA 04 – Perfil Renda 

 

Como se verifica o público que participou deste trabalho é composto em sua maioria por jovens e 

adultos, que possuem em sua maioria renda equivalentes a um salário mínimo. Apresentado o perfil 

dos questionados, as próximas tabelas estão relacionadas ao tema do estudo. 

As respostas dos contribuintes sobre o conhecimento da legislação tributária apresentam números que 

chamam atenção, mesmo com o alto nível de escolaridade de muitos contribuintes que participaram 

deste estudo, 56% afirmaram nunca acompanharem as normas tributárias a que estão submetidos. 

Como justificativa foram apontados fatores como a falta de incentivo dos gestores, assim como a falta 

de interesse de alguns contribuintes, que ainda apontaram a falta de tempo como dificuldades que 

contribuem para o hábito de não acompanhar a legislação tributária do município, como aponta a tabela 

a seguir: 

TABELA 05 – Questionário 01: Com qual frequência você acompanha a legislação 
tributária do seu município? 
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Os principais fatores apontados para o não acompanhamento da legislação tributária foram a falta de 

tempo e de interesse, além da falta de incentivo dos gestores. De acordo com os participantes não 

existem atividades de educação fiscal, o que poderia ajudar a melhorar o entendimento dos contribuintes 

sobre o tema. Quando questionados sobre quais os impostos municipais, a grande maioria relatou 

conhecer somente alguns, conforme apresenta a tabela 06. 

TABELA 06 – Questionário 02: Você conhece os impostos municipais? 

 

Um fato interessante a ser observado foi a grande quantidade de contribuintes citando impostos de 

competência da União e dos Estados, assim como de contribuições e taxas, ou seja, o não 

conhecimento da legislação influencia diretamente no entendimento sobre a capacidade que seu 

município possui financeiramente, pois como já fora explicado, a competência de seu município para 

instituir e cobrar impostos recai somente sobre o IPTU, ISS e ITBI. 

É oportuno ressaltar que os municípios também recebem transferências constitucionais de alguns 

impostos dos outros entes, como por exemplo, o Imposto Territorial Rural, que quando fiscalizado pelo 

município pertence em sua integralidade os valores arrecadados, do contrário o município possui o 

direito sobre 50% da arrecadação. Sobre a percepção dos contribuintes com relação à qualidade da 

prestação dos serviços públicos de educação e saúde nos últimos seis anos, foi obtido as seguintes 

respostas: 

TABELA 07 – Questionário 03: Nos últimos seis anos, os serviços na educação 
prestados pelo município estão melhorando. Você concorda com esta afirmação? 

 

TABELA 08 – Questionário 04: Nos últimos seis anos, os serviços na saúde 
prestados pelo município estão melhorando. Você concorda com esta afirmação? 

 

Como se verifica as respostas apresentadas pelos contribuintes aponta que para esse público a 
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qualidade dos serviços de educação e saúde, não acompanhou a lógica de que com mais recursos os 

investimentos nessas áreas deveriam ter sido maiores, pois entre o período analisado, o crescimento da 

arrecadação é expressiva, entretanto de acordo com os contribuintes não houve melhoras nesses setores. 

Alguns contribuintes responderam que faltam materiais de consumo, profissionais capacitados, estrutura 

física, e valorização do profissional como fatores preponderantes para a situação atual da prestação dos 

serviços públicos de educação e saúde. 

Quando questionados sobre a representatividade da arrecadação de IPTU, ISS e ITBI, em porcentagem 

sobre o orçamento anual do município, as repostas foram as seguintes: 

TABELA 09 – Questionário 05: Quanto você acredita que a arrecadação dos 
impostos municipais (IPTU, ISS e ITBI) representa no orçamento anual do seu 

município? 

 

Uma quantidade pequena de contribuintes conseguiram acertar a correta representatividade de 5%. Tal 

fator se deve ao desconhecimento de muitos sobre as normas tributárias vigentes, sendo assim é 

comum associar vários tributos e classificá-los equivocadamente como de competência do município. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perceber como as pessoas identificam a relação pagar impostos e receber os retornos sociais através de 

investimentos que são feitos pelos gestores locais, possibilitou constatar que ainda existe uma grande 

insatisfação por parte dos contribuintes em pagar os respectivos impostos os quais estão submetidos. 

De acordo com as respostas obtidas nos questionários, foi possível verificar que os contribuintes 

acreditam ser importante pagar os impostos, entretanto todos os participantes apontaram a alta carga 

tributária e os constantes casos noticiados na mídia de desvios de verbas públicas e má aplicação dos 

recursos, como fatores motivadores para o descontentamento em pagá-los, sendo esse um fator que 

contribui diretamente para o rompimento da relação cidadão contribuinte e Estado. Observou-se que 

56% dos contribuintes declararam nunca terem acompanhado a legislação tributária do município, seja 

pela falta de tempo ou incentivo dos órgãos públicos responsáveis por conscientizar o cidadão a 

participar mais do controle social. 

Esse fato repercute nos resultados encontrados, tendo em vista que 60% dos participantes relataram 

não conhecer todos os impostos que são pagos no seu município, em contrapartida 46% dos 



 

 
ST 02 - ESTADO, MERCADO E SOCIEDADE 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

189 

contribuintes acreditam que a arrecadação dos impostos municipais (IPTU, ISS e ITBI), equivale à 

metade do orçamento municipal e para 26% dos participantes a representatividade é superior à metade 

do orçamento municipal, o que implica que para os contribuintes o ente possui maior autonomia 

financeira do que a que se observa nas informações encontradas. 

A falta de conhecimento sobre a legislação influenciou diretamente sobre a percepção dos 

contribuintes de quanto representa a arrecadação dos impostos no orçamento municipal. No dia a dia o 

termo imposto é utilizado de forma equivocada, muitos o utilizam como sinônimo de tributo, e como já 

exposto neste estudo, imposto é apenas uma das espécies tributárias. 

Não há uma correlação entre o aumento da arrecadação dos impostos e a melhoria da qualidade na 

prestação dos serviços públicos, pois em alguns momentos ainda quando a arrecadação era menor em 

2009, contribuintes informaram que a saúde e a educação, assim como os investimentos realizados no 

município eram de melhor qualidade, entretanto também tem aqueles que afirmam ter ocorrido 

avanços em todas as áreas até o ano de 2014, período em que a arrecadação dos impostos municipais 

teve mais de 100% de aumento. 

Nesse sentido sugere-se que em próximos estudos sejam coletados, um maior número de dados, para 

que estes possibilitem uma análise mais aprofundada. É pertinente apontar a necessidade de estudos que 

verifiquem a realidade de municípios de outras regiões, com o objetivo de fazer análises comparativas 

entre os resultados encontrados.  
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A REFORMA DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS: 
ÊXITOS E DESAFIOS DA EXPERIÊNCIA PORTUGUESA 

Gustavo Bonin Gava, Universidade Estadual de Campinas | 
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Hugo Dias, Universidade Estadual de Campinas | UNICAMP 

RESUMO 
Em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde (SNS) foi implementado em meados da década d e 1970, com forte 
comprometimento da política de saúde voltada aos Cuidados de Saúde Primários – CSP (equivalente no Brasil à 
Atenção Primária à Saúde – APS). A partir de 2005, Portugal realizou a sua reforma mais profunda nos CSP, 
com o objetivo de garantir maior equidade de acesso à saúde para sua população, tornando-se uma experiência 
exitosa no contexto da União Europeia (UE). O presente trabalho tem por objetivo apresentar a reforma dos CSP 
em Portugal, procurando identificar seu contexto histórico, seus êxitos e os principais desafios que cercam a 
experiência portuguesa. O trabalho empírico da pesquisa repousou na combinação de duas atividades de coleta 
de dados: (1) a pesquisa bibliográfica e (2) dados secundários previamente sistematizados. O principal desafio da 
experiência portuguesa é de acompanhar a transição epidemiológica oferecendo novas propostas de cuidados de 
saúde.  
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A REFORMA DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS: 
ÊXITOS E DESAFIOS DA EXPERIÊNCIA PORTUGUESA 

GAVA, Gustavo Bonin1 

DIAS, Hugo2 

INTRODUÇÃO 

Em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde (SNS) foi criado em 1979, tendo, desde a sua gênese um 

forte compromisso com a política de saúde, voltada aos Cuidados de Saúde Primários – CSP 

(equivalente no Brasil à Atenção Primária à Saúde – APS). A partir de 2005, após diversas reformas e 

ajustamentos, o país realizou a sua reforma mais profunda nos CSP, com o objetivo de garantir maior 

equidade de acesso à saúde para a sua população, tornando-se numa experiência exitosa no contexto 

da União Europeia (UE). 

O objetivo deste artigo é o de apresentar e descrever a Reforma nos CSP, numa perspectiva histórica, 

apontando seus êxitos, suas contradições e suas estratégias de expansão e operacionalização no âmbito 

do sistema de saúde português. O trabalho empírico da pesquisa repousou na combinação de duas 

atividades de coleta de dados: a pesquisa bibliográfica; e dados secundários previamente 

sistematizados. 

Além desta pequena introdução, o artigo se divide em mais quatro seções. A próxima seção apresenta 

uma breve contextualização do país, sobretudo no que diz respeito ao seu modelo de proteção social e 

sistema de saúde, em seguida retrata-se o percurso histórico de construção dos CSP e a sua 

implantação no cenário português. A Reforma dos CSP é abordada na terceira seção, buscando 

interpretar, em linhas gerais, seus os êxitos e desafios. Finalmente, nossas considerações finais 

preenchem a quarta seção. 

1. Breve contextualização 

É usual a caracterização de Portugal enquanto país semiperiférico, com um papel de intermediação no 

sistema-mundial. Segundo Boaventura de Sousa Santos: 

[...] a função de intermediação assentou durante cinco séculos no império colonial. 
Portugal era o centro em relação às suas colónias e a periferia em relação à Inglaterra. 
Em sentido menos técnico, pode dizer-se que durante muito tempo foi um país 
simultaneamente colonizador e colonizado. Em 25 de abril de 1974, Portugal era o 
país menos desenvolvido da Europa e ao mesmo tempo o detentor único do maior e 
mais duradouro império colonial europeu (SANTOS, 1994: 58). 

                                                   
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia 
da Unicamp, IE/UNICAMP, e-mail gustavo.bgava@gmail.com. 
2 Professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do CESIT/IE/UNICAMP e do CES/Universidade 
de Coimbra, e-mail hugodias@unicamp.br. 
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O advento democrático do dia 25 de Abril de 19743 foi o marco histórico que permitiu tanto o fim do 

colonialismo português, como o rompimento com quase cinco décadas de regime político autoritário, 

que tinha moldado um país com uma industrialização tardia e incipiente, uma economia dependente de 

matérias-primas e mercados das colônias; restrição das liberdades políticas e um sindicalismo tutelado 

pelo regime corporativo; e um regime de proteção social praticamente inexistente. A adesão em 1986 à 

Comunidade Econômica Europeia (atual UE) completa o processo de (re)inserção de Portugal no 

contexto internacional, concebida como uma forma de estabilização do regime democrático e de trilhar 

os caminhos do desenvolvimento. Portugal assume assim uma posição periférica num bloco regional 

consolidado, que constitui um dos polos da tríade que definiu o Consenso de Washington. 

No contexto dos debates sobre a existência histórica de diferentes modelos de Welfare State – liberal, 

conservador e social democrata –, no seio do qual a obra seminal de Esping-Andersen (1990) é 

incontornável, foi sugerido mais recentemente, a existência de um quarto regime de Welfare State, nos 

países capitalistas ocidentais, que abarcaria os países do Sul da Europa, mais especificamente a Espanha, 

Grécia, Itália e Portugal (CASTLES, 1993; FERRERA, 2005). Esse quarto mundo mediterrâneo 

incorporaria Estados-nação com uma configuração própria, com características históricas e culturais 

comuns que permitiam lhes destacar dos demais regimes, sobretudo do regime conservador típico da 

Europa Continental. Os países em questão caracterizam-se por processos de modernização econômica 

tardios, primeiro na Itália, mas, a partir da década de 1960 e 1970 atingem também os países Ibéricos e a 

Grécia. A caminhada no sentido da modernização política é também turbulenta, tendo o século XX sido 

marcado por longos períodos de regimes autoritários (duas décadas de Fascismo na Itália, quatro 

décadas de Franquismo em Espanha, quase cinco décadas de ditadura em Portugal sob Salazar e 

Caetano e períodos recorrentes de governo autocrático na Grécia) e momentos de conflito social e 

político polarizados (guerras civis na Espanha e Grécia, Revolução dos Cravos em Portugal) 

(FERRERA, 2005, p. 3-4). 

De um modo geral, são apontadas três características ao Welfare State mediterrâneo: em primeiro 

lugar o mercado de trabalho caracteriza-se por um “fordismo fraco”, com regimes de emprego 

altamente protetores nos setores essenciais da economia (setor público e grandes empresas industriais), 

ao mesmo tempo em que produziram uma elevada segmentação do mercado de trabalho, com 

diferentes níveis de proteção e segurança; em segundo lugar, pela existência de sistemas duais de 

seguridade social. As origens destes sistemas podem ser rastreadas até às primeiras duas décadas do 

século XX, primeiro enquanto seguros obrigatórios, mais tarde substituídos por sistemas de seguridade 

social, mas que acompanham as segmentações existentes no mercado de trabalho. Em linha com a 

tradição conservadora-corporativa foram igualmente privilegiadas as transferências de renda em 

detrimento de serviços públicos e a proliferação de esquemas diferenciados de proteção, ligadas ao 

                                                   
3 A 05 de outubro de 1910 a Monarquia é derrubada e é proclamada a República. O golpe de 28 de maio de 
1926 instituirá a Ditadura Nacional e, a partir de 1933, o Estado Novo, que durará até 1974. 
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estatuto ocupacional; em terceiro lugar, a assistência social constituiu-se enquanto o ponto mais fraco 

deste pilar, evoluindo de forma lenta através de um conjunto de medidas fragmentadas que foi 

paulatinamente incorporando determinadas categorias sociais, com benefícios diferenciados e fraca 

integração entre transferências de renda e serviços e enormes lacunas em termos de proteção. A 

prevalência da família, enquanto provedora e a extensão do trabalho na economia informal (e como tal 

desligada do Welfare State), ajuda a explicar o seu menor desenvolvimento, mas também a 

persistência de níveis elevados de pobreza (FERRERA, 2005, p.9-17). 

No caso específico português, será só após o dia 25 de abril de 1974, e com a aprovação da 

Constituição de 1976, que o país se lançará na construção de um Welfare State robusto. No entanto, este 

ocorre no contexto, à semelhança dos outros países do modelo Mediterrâneo, em que a relação salarial 

fordista e o Welfare State universalista entravam em “crise” nos países capitalistas centrais. O Welfare 

State português será caracterizado, por autores como Boaventura de Sousa Santos, como sendo um 

Estado-providência fraco que era compensado por uma Sociedade-providência forte, muito ligada à 

pequena agricultura de subsistência, às remessas dos emigrantes, à pluriatividade e a laços de parentesco 

e de vizinhança. Este traço da sociedade portuguesa explicaria tanto a pouca pressão sobre os salários, 

mas também o fato de as crises sociais terem sido menos graves que as crises económicas (Santos, 1993, 

p.41). 

Uma característica específica deste modelo mediterrâneo, e que diz respeito ao presente estudo, é 

exatamente a existência de serviços nacionais de saúde universalistas constituídos durante as décadas 

de 1970 e 1980 (FERRERA, 2005, p.12-13). A Constituição da República Portuguesa de 1976, através 

de seu artigo 64º, designou a saúde como direito e seu acesso através do Estado, independentemente de 

sua condição econômica e com garantia de equidade4. A criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

ocorrerá em 1979 com a Lei 59/79, de 15 de Setembro, a primeira Lei de Bases de Saúde. 

Apesar das dificuldades e das limitações, são inegáveis os progressos obtidos nas últimas décadas, 

resultantes da implementação de políticas sociais, nomeadamente as especificamente relacionadas com 

as questões da saúde. Portugal possui uma área de 92.391 Km2 (88.967,1 em Portugal Continental) e 

pouco mais de 10 milhões de habitantes. Ao nível da organização administrativa do território, para 

além da Administração Central, a Constituição da República Portuguesa estabelece, a nível autárquico, 

a existência de freguesias, municípios e regiões administrativas5. Estas últimas não foram (ainda) 

criadas6, mantendo-se a figura do Distrito7 enquanto aquela não for concretizada. 

                                                   
4 Posteriormente, o artigo 64º da Constituição sofreu alterações com as revisões constitucionais de 1982 e de 
1989. No primeiro caso, o texto foi alterado para dar maior peso ao processo de descentralização dos serviços 
de saúde. No segundo momento, o SNS passou de “gratuito” a “tendencialmente gratuito”, abrindo espaço 
para a introdução de copagamento e de taxas moderadoras aos usuários (CRISÓSTOMO, 2016). 
5 Art. 236º e Art. 255º a 262º do Capítulo I e IV, Titulo VIII, Parte III da Constituição da República Portuguesa. 
6 O referendo realizado a 8 de Novembro de 1998 chumbou por larga maioria o modelo apresentado de 8 
regiões: Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Litoral, Beira Interior, Região de Lisboa e 
Setúbal, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve. Desde então a questão não foi mais retomada. 
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Relativamente à população, verificou-se uma diminuição entre 2011 e 2015, reflexo do declínio na taxa 

de crescimento vegetativo e do aumento da emigração (INE, 2017). A taxa de analfabetismo diminuiu 

de 25,7%, em 1970, para 5,2%, em 2011. A taxa de desemprego saltou de 4%, em 2001, para 12,7%, 

em 2011 – o seu valor mais elevado foi atingido em 2013, com 16,2% – fruto da severa crise 

internacional de 2008 e da política de austeridade fiscal promovida pelos organismos internacionais da 

UE. O PIB per capita – preços constantes de 2011 – estão praticamente estáveis desde 2001, alcançando 

em 2015 €16.578,9. A Tabela 1 abaixo apresenta esses números. 

TABELA 01 - Portugal em números, 1960 - 2015 

 
Fonte: Elaborado a partir da Pordata (2017). 

No campo demográfico, Portugal caracteriza-se pelo fenômeno do envelhecimento da sua população, 

causado pela queda da natalidade, aumento da longevidade e da emigração. Entre 2010 e 2015, a 

proporção de jovens (0 a 14 anos de idade) diminuiu 01 p.p., caindo de 15,1 para 14,1; o mesmo 

ocorreu com a população em idade ativa (de 15 a 64 anos de idade) com decréscimo de 01 p.p., 66,2, 

em 2010, para 65,2, em 2015. Em relação à população com 65 ou mais anos de idade, verificou-se um 

crescimento de 02 p.p., de 18,7, em 2010, para 20,7, em 2015 (INE, 2017). A Tabela 02 contém esses 

dados. 

TABELA 02 – População portuguesa por grandes grupos etários, 2010-2015 (%) 

 
Fonte: Elaborado a partir do INE (2017). 

Na Tabela 03 estão demonstrados os resultados da evolução da esperança média de vida. Em 1974, 

esta era de 68,4 anos tendo subido para 81,2 em 2014. A esperança média de vida aumentou 13,4 anos 

na população masculina e 12,3 anos na feminina. Contudo, a diferença entre homens e mulheres ainda 
                                                                                                                                                               
7 Os Distritos foram criados em 1835 substituindo a anterior divisão administrativa baseada em províncias e 
comarcas. Sofreu poucas alterações ao longo do tempo: em 1926 é criado o distrito de Setúbal 
autonomizando-se do distrito de Lisboa; e em 1976 a Constituição, substitui os três distritos das ilhas dos 
Açores e o distrito da Madeira por autonomias, regidas pelos seus respetivos Estatutos Político-
Administrativos. Cada Distrito seria dirigido por um Governo Civil, órgão da administração pública que 
representa o Governo da República no respetivo território. As suas funções foram diminuindo ao longo do 
tempo e, em 2011, foram extintos de facto, embora não de jure na Constituição. No entanto continuam 
servindo de base territorial para medidas de descentralização administrativa por parte do Governo Central. 
Atualmente existem 18 distritos (Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, 
Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu) e duas regiões 
autônomas (Açores e Madeira). 
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é bastante elevada, diminuindo apenas de 7,5, para 6,4 anos entre 1974-2014. Para a Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2015), essa melhora expressiva foi fruto da 

ampliação da cobertura dos CSP e do maior investimento em saúde. 

TABELA 03 – Esperança de vida, 1974-2011 

 
Fonte: Elaborado a partir da OCDE Health data (2017). 

A mortalidade infantil – outro indicador importante dos CSP - apresentou uma redução robusta, com 

37,9 mortes para cada 1.000 nascidos vivos em 1974, para 2,9 mortes em 2014. O mesmo ocorreu com 

a mortalidade neonatal, de 20,9 mortes para cada 1.000 nascidos vivos em 1974, para 2,1 mortes em 

2014, e para a mortalidade perinatal, de 32,2 mortes para 1.000 nascidos vivos, para 4,1 mortes em 

2014. A mortalidade materna também caiu expressivamente nas últimas décadas, passando de 47,7 

mortes para cada 100.000 nascimentos em 1974, para 7,3 mortes em 2014. Santana (2014) destaca que 

o baixo número de mortes maternas se deu pelo desenvolvimento de programas verticais para as 

mulheres grávidas, por exemplo, do Programa de Saúde Materno-Infantil, aumento no número de 

partos realizados por especialistas e, pelo processo de despenalização do aborto. Os Gráficos 01 e 02 

abaixo apresentam esses resultados.  
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GRÁFICO 01 – Evolução da mortalidade infantil (óbitos infantis por 1.000 nascidos 
vivos), neonatal (óbitos neonatais por 1.000 nascidos vivos) e perinatal (óbitos 

perinatais por 1.000 nascimentos) 

 
Fonte: Elaborado a partir de Eurostat (2017). 

GRÁFICO 02 – Evolução da mortalidade materna (óbitos maternos por 100.000 
nascidos vivos) 

 
Fonte: Elaborado a partir de Eurostat (2017). 

Em comparação com os demais países da OCDE, Portugal não apresenta gastos per capita elevados 

em saúde. Em 2011 os gastos eram de U$ 2.619 per capita em poder de paridade de compra (PPC), em 

comparação com a média da OCDE de U$ 3.322 per capita PPC. Em comparação com os países 

mediterrâneos (Espanha, Grécia e Itália), Portugal apresentou uma relativa melhora em seus gastos per 

capita em saúde. Em 1995 os gastos eram de U$ 1,017 per capita (PPC de 2011), o que representava o 

menor gasto dentre os quatro países. O cenário começa a mudar a partir de 2000, com os gastos per 

capita de U$ 1.638, ultrapassando a Espanha (U$ 1.546) e a Grécia (U$ 1.453), respectivamente. Entre 

2010 e 2014, o gasto per capita diminuiu, mercê das políticas de austeridade, tendo passado de U$ 

2.810 para U$ 2.689. O Gráfico 03 contém esses dados. 
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GRÁFICO 03 – Evolução dos gastos per capita em saúde - Espanha, Grécia, Itália e 
Portugal, 1995-2014 

 
Fonte: Elaborado a partir de World Bank Data (2017). 

O SNS é financiado principalmente pelo setor público. A progressividade do sistema é moderada, com 

regressividade a partir da década de 1980 (Oliveira e Bevan, 2003 apud Ferrinho et al., 2014, p. 99). 

Dentre os quatro países mediterrâneos, Portugal aparece como o terceiro que mais gastou seus recursos 

públicos em saúde, muito embora, desde 2005, o financiamento público venha sucessivamente 

perdendo capacidade frente ao gasto privado. Nessa situação, os gastos diretos (out-of- pocket) com a 

saúde aumentaram 3,5 p.p. entre 2010 a 2014 (passando de 23,3% em 2010, para 26,8% em 2014), 

tornando-se um fator de empobrecimento para famílias que possuem doentes crônicos, crianças ou 

pessoas com incapacidades (Gráficos 04 e 05). Junta-se a esta pressão financeira, a diminuição da 

oferta de serviços públicos, em um cenário de transição epidemiológica, o que possivelmente irá 

encarecer ainda mais os serviços prestados pelo SNS (OCDE, 2015). Diante deste cenário, o 

fortalecimento dos CSP é imprescindível.  
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GRÁFICO 04 – Evolução do gasto público em saúde (%) na despesa total em 
saúde, 1995-2014 

 
Fonte: Elaborado a partir de World Bank Data (2017). 

GRÁFICO 05 – Evolução dos gastos diretos com saúde (out-of-pocket), 1995-2014 

 
Fonte: Elaborado a partir de World Bank Data (2017). 

2. Os Cuidados de Saúde Primários no cenário português 

O acesso da população aos serviços de promoção, restabelecimento e manutenção da saúde constitui 

uma das principais formas de intervenção do Estado no campo das políticas sociais, seja a partir da 

provisão direta de serviços, seja oferecendo condições para a atuação da iniciativa privada na área da 

saúde. No início do século XX, a preocupação dos governos de países centrais com a organização dos 

seus sistemas de saúde marca o desenvolvimento de dois modelos de atenção em saúde antagônicos. 

O primeiro modelo de atenção em saúde surge nos Estados Unidos da América, tendo mais tarde se 

difundido por todo o mundo. O documento que embasou esse paradigma foi o relatório do médico 

americano Abraham Flexner, escrito em 1910. O “modelo flexneriano” possui como características: a 

focalização no indivíduo; a expansão da oferta de serviços privados; a ênfase nos aspectos curativos; e 



 

 

 
ST 02 - ESTADO, MERCADO E SOCIEDADE 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

201 

como principal lócus de operacionalização o hospital. 

Assim, para Pagliosa e Da Ros (2008), no “modelo flexneriano” o adoecimento é tratado como 

essencialmente biológico, natural; sendo o processo saúde-doença retirado do coletivo, do social. 

Portanto, não existe uma preocupação com a integralidade da atenção à saúde da população. O foco dos 

procedimentos médicos se dá nos níveis secundários e terciários de atenção. Deste modo, os cuidados 

primários possuem pouca relevância. 

O segundo modelo de atenção em saúde – sistematizado no Relatório Dawson - é proposto e 

desenvolvido no contexto da construção do sistema de saúde inglês durante a década de 1920. Com o 

aumento de custos dos serviços de saúde e da especialização do ato médico, o governo inglês propôs 

então uma reorientação do modelo, “com o enfoque em centros de saúde primários e secundários, 

serviços domiciliares, serviços suplementares e hospitais de ensino” (FAUSTO e MATTA, 2007, 

p.44). Nesses centros de saúde estariam alocados os médicos com formação generalista e profissionais 

auxiliares, como enfermeiros, e seriam responsáveis por implementar ações de cunho curativo e/ou 

ações de prevenção, por exemplo a vacinação em crianças e idosos, a realização de programas de pré- 

natal, dentre outros. A organização do modelo seria realizada através da regionalização e hierarquização 

por níveis de atenção da oferta dos serviços para uma delimitada área geográfica e a cobertura 

populacional deveria ser universal. 

Como apontam Vasconcelos e Schmaller (2011), frente aos conflitos entre as corporações médicas e o 

avanço constante de atores da medicina privada – indústria farmacêutica e de bens e equipamentos 

médicos –, o “modelo dawsoniano” não foi capaz de se desenvolver em toda a sua amplitude. Foi 

apenas com o fim da Segunda Guerra Mundial e da emergência dos modernos sistemas de proteção 

social – Welfare State – nos países desenvolvidos que se formalizam as bases de um crescente 

compromisso do Estado na implantação de políticas sociais, incluindo as políticas de saúde, tendo 

estas sido inspiradas predominantemente pelo modelo inglês. 

No contexto internacional de desenvolvimento dos Welfare States, assiste-se ao surgimento de novos 

modelos assistenciais que procuram lidar com o desafio da contenção de gastos em saúde. A medicina 

preventiva foi uma das mais importantes respostas: 

Com base em uma abordagem integral, a medicina preventiva propôs que a atenção 
médica, em sua fase inicial, deveria se fazer mais próxima do ambiente sociocultural 
dos indivíduos e família, o que respaldaria sua intervenção para a prevenção e controle 
do adoecimento. Formou-se a partir de então, uma cultura sobre os diferentes 
momentos da atenção, em que a atenção primária se localizaria na fase inicial do 
cuidado, antecedendo e definindo uma série de outros cuidados que deveriam ser 
ofertados por outros níveis de atenção mais complexos (Leavell & Clark, 1976 apud 
Fausto e Matta, 2007, p.45). 

O movimento da medicina preventiva ganhou fôlego com ações desenvolvidas em países pobres ou em 

desenvolvimento a partir das décadas de 1960 e 1970. A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi a 
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primeira e a principal agência internacional a formular programas focados na promoção e prevenção à 

saúde de populações em risco. Por exemplo, em 1974, expande os seus programas de imunização 

infantil, com destaque para a prevenção de doenças como poliomielite, sarampo, tétano, entre outras. 

Essa nova orientação de promoção e prevenção da saúde aprofunda-se, com o Programa Saúde para 

Todos no Ano 2000 (SPT 2000), em conjunto com a Declaração sobre Cuidados de Saúde Primários, 

lançada na Conferência de Alma-Ata, de 19788. 

A importância de Alma-Ata insere-se na negação da saúde como a simples ausência da doença, 

assumindo-a como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, fortalecendo o direito à 

saúde como humano e fundamental. Assim, os CSP seriam a principal estratégia de transformação dos 

sistemas de saúde dos países pobres ou em desenvolvimento. O Quadro 01 sintetiza as principais 

abordagens dos CSP da Conferência. 

QUADRO 01 - Síntese da abordagem dos CSP na Declaração da Conferência Internacional 
sobre Cuidados de Saúde Primários de Alma-Ata. Alma-Ata, URSS, 6-12 de setembro de 

1978. 

 
Fonte: Adaptado de Giovanella e Mendonça (2012). 

Em um contexto de limitações impostas pela crise fiscal dos Estados, comprometendo o nível de 

gastos públicos no campo social, a proposta muito abrangente e pouco propositiva de Alma-Ata 

reforçou o papel de críticas ao modelo. Agências internacionais como o Banco Mundial, a Fundação 

Rockefeller e a Fundação Ford propõem, um ano após Conferência, a concepção de uma cesta básica de 

serviços selecionados. Essa compreensão ganhou força e se tornou hegemônica a partir da década de 

1980 com a implementação de programas verticais em países pobres ou em desenvolvimento. Nas 

                                                   
8 Alma-Ata, na República do Cazaquistão, antiga União Soviética, recebeu 67 organizações internacionais e 
representantes não-governamentais e 134 países assinaram o acordo denominado de Saúde para Todos no 
Ano 2000. Como aponta Matta (2005, p.379): “Nesse momento histórico para a saúde pública mundial, a 
OMS atinge o apogeu de sua influência internacional, convocando os sistemas de saúde em todo o mundo a 
redirecionarem sua política para a saúde como um direito humano, devendo ser construída por políticas 
sociais e econômicas que reduzam a desigualdade e que permitam a participação social”. 
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palavras de Fausto e Matta (2007, p.51): “O Banco Mundial defendia as ‘cestas básicas’ de serviços de 

saúde, sugerindo que o setor público deveria prover um conjunto mínimo de ações essenciais aos que 

não pudessem arcar individualmente com os gastos em saúde”. Serviços e ações que envolvessem o 

aparato tecnológico e de maior custo deveriam ser ofertados pelo setor privado, com o Estado 

participando apenas na oferta seletiva de serviços básicos. 

A baixa resolutividade dos serviços seletivos e o agravamento das condições de saúde das populações 

dos países pobres ou em desenvolvimento – juntamente com o aumento da complexidade tecnológica, 

o aparecimento de novas doenças, e mudanças no perfil demográfico –, conduziram, na segunda 

metade do século XXI, a uma revisitação dos CSP herdados de Alma-Ata. O próprio Relatório 

Mundial de Saúde da OMS de 2008, Cuidados de Saúde Primários: agora mais que nunca, reforça o 

papel atual dos cuidados primários, com o fortalecimento do acesso universal; a preocupação com a 

saúde de todos os membros da comunidade, como uma resposta integral para às expectativas e 

necessidades das pessoas; o desenvolvimento de equipes multiprofissionais para facilitar o acesso e o 

uso apropriado das tecnologias e da prescrição medicamentosa; e, finalmente, como uma resposta 

integradora em todos os níveis de atenção (OMS, 2008). 

Segundo Campos e Simões (2011), a história dos CSP em Portugal é anterior ao próprio SNS. Os 

autores propõem uma divisão histórica, com cinco modelos de organização do sistema de CSP. A 

primeira fase inicia-se em 1971, através da publicação do Decreto-Lei 413/71, de 27 de Setembro, com 

a criação dos centros de saúde. Os centros de saúde tornar-se-iam referência na oferta de serviços de 

vacinação, do acompanhamento da saúde de grávidas e crianças e de atividades próprias de vigilância 

sanitária. No entanto, os serviços ficaram limitados a oferecer assistência apenas para a população mais 

vulnerável e que não tinha acesso ao mercado de trabalho e que, portanto, não estava coberta pelos 

Serviços Médicos-Sociais das Caixas de Previdência (SMS) (MIGUEL,2013)9. 

Nesse contexto, desenham-se dois modelos de intervenção na saúde: o primeiro era focalizado em 

programas e ações de promoção e prevenção, com a disponibilidade de programas verticais; o segundo 

modelo era centrado nos usuários que demandassem atendimentos expressos, o que se traduziu “em 

elevado número de consultas, visitas domiciliárias e tratamentos de enfermagem, sem planejamento por 

objetivos de saúde e sem preocupações explícitas de natureza qualitativa” (BRANCO e RAMOS, 

2001, p.6). A razoável complementaridade que se desenvolveu entre ambos os modelos refletiu-se 

numa melhora nos indicadores de saúde - em especial o materno-infantil e da incidência de doenças 

evitáveis pela maior cobertura de vacinação. 

Com a criação do SNS, em 1979, assistiu-se à constituição da nova carreira médica de clínica geral e à 

                                                   
9 Sousa. (et al , 2001) salientam que a construção dos SMS é derivada da baixa cobertura dos serviços de saúde 
em Portugal. As Caixas de Previdência aumentaram a cobertura especificamente aos trabalhadores e, 
posteriormente, aos seus familiares. Os serviços médicos eram oferecidos ainda por mais dois tipos de 
instituição: (i) as Santas Casas de Misericórdia e as instituições de caridade, as quais eram encarregadas de 
oferecer cuidados médicos aos desassistidos; e (ii) os hospitais privados detinham parcela importante da 
população de maior renda. 
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junção dos primeiros centros de saúde com os postos herdados das antigas Caixas de Previdência, 

aglutinando a infraestrutura material, humana e cultura organizacional, no que se convencionou 

chamar de “centros de segunda geração”. No curto prazo, os novos centros de saúde mostraram-se 

eficientes: na melhoria da acessibilidade a consultas e no aumento das visitas domiciliares; e numa 

melhoria geral do cumprimento dos objetivos traçados para a prevenção à saúde, como no caso da área 

materno-infantil (SAKELLARIDES, 1979 apud BRANCO e RAMOS, 2001). 

O Decreto-Lei nº 254/82 reforçou o processo de descentralização e foram criadas as Administrações 

Regionais de Saúde (ARS). Trata-se de organismos sob a tutela do Ministério da Saúde, mas com 

personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio que assumem 

funções de planejamento, distribuição de recursos, orientação e coordenação de atividades, gestão de 

recursos humanos, apoio técnico e administrativo e ainda de avaliação do funcionamento das 

instituições e serviços prestados pelas demais instituições de cuidados de saúde10. 

Os centros de segunda geração não obtiveram sucesso esperado. Dentre os principais problemas 

detectados estavam a “falta de enfoque no usuário, gestão afastada dos problemas do território, 

organização focada essencialmente nos seus problemas internos e déficit acentuado dos sistemas de 

informação” (SORANZ e PISCO, 2017, p.681). Dificilmente os objetivos de garantir o aumento da 

acessibilidade e melhorar a satisfação de usuários e dos profissionais da saúde em conjunto com um 

incremento da eficiência dos serviços poderiam ser alcançados sem uma reforma de reorientação do 

modelo assistencial nos CSP. 

Durante a década de 1990 são desenvolvidas algumas experiências que fornecerão inspiração para a 

elaboração da Reforma dos CSP de 2005. A mais relevante foi sem dúvida o Projeto Alfa, 

implementado na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, em 1996. O objetivo era de fortalecer as 

equipes de profissionais com a permissão de criarem novos modelos de trabalho em grupo, substituindo 

a burocrática e insuficiente forma de remuneração das equipes. 

Dos 30 grupos criados, apenas 15 seguiram adiante com o projeto. Para Conceição (et al,. 2005 apud 

MIGUEL, 2013, p.88), as motivações que levaram as equipes de trabalho a permanecerem no Projeto 

Alfa foram: autonomia da gestão de trabalho; a experiência e conhecimento da equipe na territorialidade; 

o trabalho em equipe; o foco na satisfação na resolução das necessidades dos pacientes e dos 

profissionais; a melhora na acessibilidade e da cobertura, sobretudo aos pacientes que não tinham 

médicos de família; e, finalmente, ter maiores responsabilidades e meios de trabalho para alcançar os 

objetivos de melhoria de qualidade e acesso. 

O Projeto Alfa foi amplamente avaliado por instituições externas (trabalhos acadêmicos, documentos 

                                                   
10Posteriormente modificado pelo Decreto-Lei nº11/93 de 15 de Janeiro. Em 1982 são criadas ARS para cada um 
dos 18 distritos de Portugal Continental. Em 1993, estas são fundidas em cinco Regiões de Saúde, a saber: 
ARS do Norte (Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real); ARS do Centro (Aveiro, Castelo Branco, 
Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu), ARS de Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa, Santarém e Setúbal), ARS do Alentejo 
(Évora, Beja e Portalegre) e ARS do Algarve (Faro). As cinco regiões correspondem a Unidades de Nível 02 da 
Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), desenvolvida pela União Europeia. 
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do Ministério da Saúde e relatórios de instituições do setor saúde) e internas. Assim, houve uma 

necessidade de se promover um debate acerca da remuneração mais justa para as equipes de saúde que 

apresentavam melhores resultados (BRANCO e RAMOS, 2001). 

O Decreto-Lei nº 117/98, de 05 de Maio, acompanhou os desdobramentos do Projeto Alfa e deu a 

permissão de criação do Regime Remuneratório Experimental (RRE) aos médicos de clínica geral, 

baseado em critérios de capacidade ajustada aos pacientes inscritos em suas respectivas listas e em um 

número selecionado de fatores de desempenho: “O objetivo seria o de permitir que pequenos grupos de 

profissionais criassem novos modelos de trabalho, com formas de retribuição mais justas, ligadas ao 

desempenho e à complexidade das situações cobertas e com a responsabilidade de responder 

personalizadamente à procura dos utentes inscritos” (CAMPOS e SIMÕES, 2011, p.189). 

O Decreto-Lei nº 157/99, de 10 de Maio, reconheceu os centros de saúde como as principais entidades 

responsáveis pela promoção e melhoria dos níveis de saúde da população. Consequentemente, o 

Governo português considerou adotar a personalidade jurídica para esses centros, dando maior 

autonomia administrativa, financeira e técnica. Essa mudança é considerada o terceiro modelo de centros 

de saúde (CAMPOS e SIMÕES, 2011). 

O quarto momento inicia-se em 2003 com a aprovação do Decreto-Lei 60/2003, de 01 de Abril, que 

tinha como objetivo implantar um novo modelo para a organização dos cuidados primários. A 

celebração de contratos entre os centros de saúde e entidades públicas ou privadas (com ou sem fins 

lucrativos) era a principal alteração no modelo, além de se basear em critérios de produtividade e 

qualidade de desempenho das equipes dos centros de saúde. Dando prosseguimento à avaliação dos 

centros de saúde com RRE, foi realizado, em 2004, o Relatório da Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação da Direção-Geral da Saúde11. 

O Relatório da Direção-Geral da Saúde apresenta, em sua conclusão: 

A experiência confirma a hipótese de que contratualizando um regime remuneratório 
específico associado a um modelo inovador de organização da prestação de cuidados 
em que se entrega nas mãos de profissionais a capacidade para se auto organizarem, 
apresentando objetivo e metas concretas e comprometendo-se com a sua execução, é 
possível obter maior rigor no desempenho, maior responsabilidade individual e da 
equipe, pelo grau de eficiência obtido, com ganhos evidentes em qualidade 
associados a uma racionalização da utilização de recursos (DIREÇÃO-GERAL DA 
SAÚDE, 2004, p.113). 

O quinto modelo de organização do sistema dos cuidados de saúde será desenvolvido com a criação da 

Missão para os CSP em 2005 e com a implantação de novas unidades de saúde.  

                                                   
11 Na primeira avaliação das unidades que participaram do RRE, foram utilizados indicadores como: (i) 
número de pacientes inscritos por médicos; (ii) média de visitas domiciliares médicas por 1.000 inscritos; (iii) 
número de consultas agendadas/programadas em cada unidade; (iv) horário diferenciado de consultas 
agendadas/programadas; e média de consultas por crianças de 12 aos 23 meses (DIREÇÃO-GERAL da 
SAÚDE, 2004). 
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3. A Reforma de 2005 dos Cuidados de Saúde Primários 

Dentre os objetivos da Reforma de 2005 dos CSP, Biscaia e Heleno (2017, p.702-703) enumeram 

alguns específicos: “a melhoria na acessibilidade aos pacientes, na pontualidade dos atendimentos, na 

satisfação dos usuários e também dos profissionais de saúde, e no conforto na utilização dos serviços 

pelos pacientes e aos trabalhadores”. 

Com os objetivos traçados, foi desenvolvida a Missão para os CSP que teve um papel essencial para a 

implementação da Reforma de 2005 (BISCAIA e HELENO, 2017; SORANZ e PISCO,2017; PISCO, 

2011; MONTEIRO et al., 2017a). O Quadro 02 abaixo apresenta uma síntese das principais tarefas 

exercidas pela Missão no período de 2005 até 2010. 

QUADRO 02 - Síntese das tarefas da Missão dos Cuidados de Saúde Primários 

 
Fonte: Adaptado de Pisco (2011). 

Os centros de saúde foram transformados em Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS). O AceS são 

serviços públicos de saúde descentralizados, sob a dependência da respetiva ARS, com autonomia 

administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde. 

Cada unidade funcional presta um determinado tipo de serviço. A título de exemplo, as Unidades de 

Saúde Familiar (USF) oferecem serviços de promoção e prevenção à saúde no tocante aos CSP; 

enquanto que as Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) oferecem serviços públicos de apoio 

psicológico e social no âmbito domiciliar e comunitário. 

Segundo Monteiro (et al., 2017b), os profissionais da saúde foram envolvidos com a Reforma ao 

poderem candidatar-se voluntariamente ao processo de reorganização dos seus centros de saúde de 

terceira geração em USF. Para tal se concretizar, seria necessário o cumprimento de um conjunto de 

requisitos submetidos à avaliação técnica por parte da Missão dos CSP. As primeiras candidaturas foram 

iniciadas em março de 2006, com a formalização das primeiras USF em setembro do mesmo ano. 

A Reforma prevê a existência de três modelos de USF: A, B e C. As USF de modelo A estão em fase 
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de aprendizagem e possuem baixa experiência entre os membros da equipe de saúde e praticam a 

contratualização com menores níveis de exigência de desempenho. Ao contrário, as USF B estão 

inseridas em um contexto de amplo trabalho em equipe, com elevada experiência e que, portanto, 

estão adaptadas a um regime de contratualização com elevados níveis de exigência. A USF C tem 

como característica principal não ser do setor público, podendo provir de organizações privadas sem 

ou com fins lucrativos. A sua criação está ainda em fase experimental e depende da (in)capacidade do 

SNS em responder às demandas pelos cuidados de saúde de sua população (Biscaia e Heleno, 2017). 

O Quadro 03 apresenta as principais instituições e unidades de saúde do SNS focalizadas nos CSP e a 

Figura 01 representa o organograma do SNS com esse mesmo referencial. 

QUADRO 03 – Principais instituições e unidades de saúde do SNS com foco nos 
CSP 

 
Fonte: Adaptado de Biscaia e Heleno (2017) e Pisco (2011).  
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FIGURA 01 – Organograma do SNS com referência aos CSP 

 
Fonte: Adaptado de Mendes. (et al., 2017). 

Com o desenvolvimento das primeiras USF houve uma inovação na hierarquia técnica, com a 

formação do Conselho Clínico, sendo o seu Diretor Clínico obrigatoriamente um médico de família. 

Ainda integram o Conselho um enfermeiro, um médico de saúde pública ou de outra profissão como, 

por exemplo, um nutricionista ou psicólogo. O Conselho Clínico possui inúmeras tarefas, dentre as 

principais, podemos destacar: 

A avaliação da efetividade dos cuidados de saúde prestados, fixar procedimentos 
que garantam a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde, 
nomeadamente aprovando orientações clínicas relativas à prescrição de 
medicamentos e meios complementares de diagnóstico e terapêutico, assim como 
protocolos clínicos adequados às patologias mais frequentes. Apoiam o diretor 
executivo em assuntos de natureza técnica, monitorizam o grau de satisfação dos 
profissionais e organizam as atividades de desenvolvimento profissional contínuo e 
de investigação (PISCO, 2011, p.2847). 

Retomando as características das USF, cada unidade possui entre 15 a 30 profissionais de saúde, com 5 

a 10 médicos especializados em medicina da família. Este formato de organização (número e 

diversidade de especializações) visaria maximizar o desempenho das equipes. Equipes menores 

apresentam resultados menos satisfatórios, tanto devido à pouca diversidade profissional, quanto à 

dificuldade em substituir um profissional. Em equipes maiores, verifica-se a fragmentação entre os 
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profissionais e, até mesmo, a desarticulação dos grupos, afetando a USF como um todo. Segundo os 

autores: 

O trabalho em equipe permite partilhar vivências, otimiza o trabalho de cada elemento 
e de todo e ajuda a prevenir ou a reduzir a incidência de burnout. Favorece a formação 
e incentiva a atualização científica dos profissionais através de reuniões de índole 
técnico-científica, bem como de outros projetos. Facilita e multiplica competências e 
conhecimentos. Cria patrimônio comum do qual todos retiram ganhos pessoais e 
profissionais. Os maiores ganhadores são os destinatários finais – os cidadãos e as 
famílias a quem a equipe presta cuidados (CARAPIÇO et al., 2017, p.693). 

A principal diferença entre a USF e as demais unidades de CSP é sua autonomia organizativa e 

técnica. Assim, o processo de contratualização ganha foco a partir do momento que cada USF precisa 

responder diretamente aos ACeS de sua região através de inúmeros indicadores. A contratualização dos 

serviços é realizada geralmente com o prazo um ano. Carapiço (et al., 2017, p.696) apresentam alguns 

indicadores: 

1. Denominador populacional de referência; 

2. Garantia de acesso e prontidão nas respostas; 

3. Disponibilidade de acolhimento e integralidade de cuidados; e 

4. Enumeração detalhada do leque de serviços e de cuidados que a equipe se compromete a 
assegurar às pessoas e famílias ao seu cuidado. 

O Gráfico 06 mostra a evolução do número de USF e de UCSP entre 2006 e 2016. Em 2006 existiam 

apenas 43 USF de modelo A. Por sua vez, o modelo B foi implementado a partir de 2008 com 69 

unidades. Atualmente existem em Portugal 462 USF, 234 USF do modelo A e 228 de modelo B. 

Verifica-se uma queda no número de UCSP, sobretudo com o processo de transformação dessas 

unidades em USF, totalizando 405 UCSP em 2016. 

GRÁFICO 06 – Evolução das USF A e B e das UCSP em Portugal – 2006-2016 

 
Fonte: ACSS (2016). 
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Além do crescente número das USF de ambos os modelos, a satisfação dos usuários é um dos 

principais indicadores para a avaliação dos CSP, com uma correlação com melhores resultados em 

saúde. Sendo assim, o estudo de Ferreira (et al., 2017, p. 756) analisou o grau de satisfação dos 

usuários das 125 USF e algumas das UCSP da ARS de Lisboa e Vale do Tejo. Foram disponibilizadas 

através de um questionário 16.965 respostas divididas em quatro dimensões: cuidados médicos, 

cuidados não médicos, organização de cuidados e qualidade das instalações. Dentre os principais 

resultados podemos elencar: (i) 77,4% de satisfação dos usuários frente aos serviços de CSP, com 

maior satisfação nas dimensões com os cuidados e atenção prestados pelos médicos de família (81%), 

pelos enfermeiros (82,5%) e pelos demais profissionais de secretariado clínico (76,4%); (ii) as USF do 

modelo B foram as mais recomendadas pelos pacientes aos amigos (91,7%), as unidades de modelo A 

vieram em seguida com 86,4%, as UCSP seguiram em último lugar como referência (75,5%); e, (iii) 

os homens possuíam uma satisfação maior à das mulheres (78,4% e 77,1%, respectivamente), assim 

como os idosos tinham maior satisfação (81,0%) frente aos jovens de 16 a 34 anos (75,3%). 

Com objetivo semelhante, mas com o foco nos cuidados de enfermagem, o estudo de Chaves et al. 

(2016) mensurou o grau de satisfação dos pacientes das variadas unidades de CSP da ARS do Centro. 

Dentre os 827 pacientes consultados, em sua maioria mulheres (64,4%), classificou os serviços 

prestados como “muito bom” (97,3%). Em relação às consultas realizadas pelos enfermeiros, a maioria 

(51,9%) respondeu ser pertinente a sua realização. 

Ainda sobre a mensuração da satisfação de pacientes, Mendes et al. (2013) realizam uma avaliação em 

catorze Centros de Saúde e duas USF da ARS do Alentejo, com o uso de questionário em uma amostra 

de 1872 usuários. Para os Centros de Saúde, com 91,4% de aprovação, os serviços prestados pelos 

enfermeiros foi o melhor avaliado, seguido pelo atendimento por parte da recepção (89,1%) e o 

atendimento realizado pelos demais profissionais de CSP (88,7%). Nas duas USF, o atendimento 

médico foi maior (96,4%), com a recepção em seguida (95,3%) e o atendimento dos demais 

profissionais de saúde (92,5%). 

Em suma, os resultados apresentados pelos três estudos apresentam uma avaliação positiva por parte 

dos pacientes dos serviços de CSP e apresentam a análise da satisfação como um importante indicador 

para a melhoria contínua dos cuidados de saúde. Além disso, como apontam Ferreira (et al., 2017): 

Uma fraca pontuação de uma unidade de saúde que decorra da aplicação deste sistema 
de classificação nunca quer necessariamente significar que estejamos perante uma 
unidade de saúde que não pratica níveis aceitáveis de cuidados médicos. Apenas que 
a experiência dos utilizadores é fraca e, por consequência, a avaliação que fazem é 
penalizada. Estas intervenções podem ir desde a atribuição de maior autonomia e 
controle às unidades mais bem classificadas, até ajudas financeiras e intervenções 
externas para as mais mal classificadas, não deixando de fora a clara necessidade, 
tendo em conta os resultados atingidos, na aposta da transição do modelo UCSP para 
o modelo USF (FERREIRA et al., 2017, p. 757). 

Com resultados importantes em indicadores de saúde como o aumento expressivo da esperança de 

vida, da diminuição robusta da mortalidade infantil e da mortalidade materna, a Reforma dos CSP vem 
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sendo traduzida como uma experiência de grande êxito na UE (OMS, 2008). Portanto, é importante que 

se estabeleça novas metas e que se possam traçar estratégias para o fortalecimento dos CSP em todo o 

território português, tornando a cobertura dos serviços de saúde mais acessíveis aos cidadãos. Segundo o 

Ministério da Saúde, no documento de 2010, denominado de Cuidados de Saúde Primários em 2011- 

2016: reforçar, expandir serão necessários esforços como: 

• Continuação da reforma no âmbito dos ACeS, com ajustes que ajudem a aumentar a sua 
implementação e autonomia e que diversifiquem a oferta de CSP; 

• Reforço das competências dos ACeS nas áreas de gestão e contratualização, nomeadamente 
através de indicadores de eficiência e qualidade; 

• Reforço da eficácia dos cuidados prestados através de indicadores de resultados em saúde 
assentes em critérios baseados na evidência; 

• Reforço na racionalidade diagnóstica e terapêutica dos cuidados prestados através de 
indicadores baseados em evidência clínica e fármaco-econômica; 

• Reforço da integração de cuidados do ponto de vista do cidadão, criando um contínuo ao longo 
todas as áreas de prestação; 

• Implantação de sistemas de informação robustos, credíveis e facilmente utilizáveis na prática 
clínica, tendendo para um registro eletrônico comum centrado no cidadão; 

• Criação de mecanismos de atração de estudantes de medicina para medicina familiar e saúde 
pública; 

• Introdução de novos modelos organizativos da prestação de cuidados, nomeadamente o modelo 
C preconizado pela Missão dos CSP. Esta medida ganha especial relevo no contexto de 
contratação de médicos de família em que nos encontramos; e 

• Reforço da desburocratização dos CSP. 

Dentre os desafios encontrados para a expansão dos cuidados de saúde, podemos diagnosticar a 

incapacidade do SNS em repor seus recursos humanos, sobretudo dos médicos de família. A redução de 

médicos de família foi prevista por Santanda e Vaz (2009 apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), 

onde aproximadamente 56% dos médicos de família deixem sua atividade profissional entre o período 

de 2008-2020. 

Segundo Dussault (et al., 2014), mesmo com programas e políticas de fomento a criação da carreira de 

médicos de família e generalistas já na década de 1980, a opção por essas carreiras continua pouco 

atrativa aos jovens, os quais buscam nas especialidades sua profissão. Além desse fato, a procura 

ascendente por cuidados de saúde deverá ser ainda maior com o envelhecimento da população, 

colocando em risco os níveis atuais de cobertura, desaguando em maiores custos e menor eficiência do 

SNS. Para os autores, é necessária a rápida construção de políticas e práticas organizacionais que alterem 
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um futuro de carência de médicos, nesse contexto, o trabalho em equipe e da medicina colaborativa 

deve focar nas “necessidades dos doentes e não das profissões de saúde, seguindo o exemplo das USF” 

(DUSSAULT et al., 2014, p.176). 

O desafio da escassez da mão de obra médica também é enfatizado pela OCDE (2015). No entanto, a 

organização tende a priorizar a contribuição dos enfermeiros que trabalham com CSP. Portugal possui 

um número menor desses profissionais do que a média dos países que compõem a OCDE (6,1 para a 

média da OCDE de 8,8) e também uma proporção baixa de enfermeiros por médicos de família (1,5 em 

comparação com índice da OCDE de 2,8). Com um papel importante nos cuidados primários, a profissão 

de enfermeiro de família deve ser estimulada por políticas públicas, algo que já está ocorrendo com as 

USF, onde é necessário ter o mesmo número de enfermeiros e médicos. Além disso, espelhando-se nos 

sistemas de saúde de países como Dinamarca, Suécia e Inglaterra, Portugal está implementando a 

carreira desses profissionais, o que deve diminuir o custo e pode potencializar a capacidade e a qualidade 

na provisão dos cuidados primários. 

Outro desafio para os CSP é de ampliar os esforços quanto aos processos de prevenção à saúde. Dentre 

os indicadores que podemos elencar como mais preocupantes estão: a prevalência de diabetes na 

população portuguesa (9,8% em comparação com a média da OCDE de 6,9%), o aumento sucessivo 

da obesidade infantil e o aumento das taxas de tabagismo, sobretudo nas mulheres. No entanto, os 

esforços de prevenção dirigidos pelos cuidados primários atualmente parecem irregulares, e as 

intervenções efetivas devem ser incorporadas na prática dos CSP de forma sistemática e em ambas as 

UCSP e USF. Os incentivos para que os provedores de atenção primária ofereçam mais atividades de 

prevenção provavelmente podem ser introduzidos através de estruturas de contratação e desempenho 

atuais, pelo menos para USF (OCDE, 2015). 

Desde a crise econômica de 2008, Portugal atravessa um período de predomínio da política de 

austeridade econômica, referendada inclusive ao assumir os acordos econômicos com os organismos 

internacionais compostos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Central Europeu e 

Comissão Europeia – designados no debate econômico como Troika. Para o Observatório Português dos 

Sistemas de Saúde (OPSS, 2016), o corte de gastos interferiu justamente nas áreas sociais, em particular 

com a diminuição dos gastos em saúde, desaguando em aumentos sucessivos dos gastos diretos 

efetuados pelas famílias e indivíduos. 

O corte de gastos focalizado no sistema de saúde refletiu em maiores níveis de desigualdade, com 

predominância nos grupos mais vulneráveis (idosos, pobres e sem ou com baixíssimo nível de 

escolaridade). Segundo estudo realizado pelo OPSS (2016, p.46-47), em 2014 o risco de adoecimento 

dos menos escolarizados foi “6 vezes maior do que quando comparados aos mais escolarizados, o 

mesmo indicador apresenta que o risco de diabetes é 4 vezes superior no grupo sem formação, e o risco 

de hipertensão é 3 vezes maior”. 

Para os idosos sem escolaridade o risco de adoecimento é 05 vezes maior e os idosos que possuem 
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pelo menos o nível básico é 02 vezes superior aos idosos com maior escolaridade. O risco de 

possuírem uma doença crônica (diabetes e hipertensão) é de 04 vezes mais. Os dados demonstram que 

as capacidades de resposta do SNS frente aos desafios da política econômica austera são ainda 

enormes e devem ser pautados pela elaboração de políticas econômicas que possam disponibilizar um 

maior leque de proteção aos seus cidadãos (OPSS, 2016, p.55). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Resumidamente, a Reforma dos CSP de 2005 correspondeu ao processo de criação da Missão para os 

CSP, e consistiu na reorganização dos antigos centros de saúde em USF, no estabelecimento dos ACeS, 

e, finalmente, no desenvolvimento de uma nova organização com foco na governança e hierarquia 

através da criação dos Conselhos Clínicos e Diretores Clínicos. 

Com o desenvolvimento econômico e social, mas também com a efetividade do SNS, Portugal 

aproximou-se dos países da Europa na relação de importantes indicadores de saúde. Com a Reforma dos 

CSP de 2005, o país fomentou importantes investimentos econômicos e técnicos na busca por garantir 

melhores cuidados primários para sua população. 

A Reforma dos CSP portuguesa reorientou o modelo assistencial de saúde, com o fortalecimento das 

ações de promoção e prevenção. É necessária uma reflexão estratégica em torno da direção dessas 

mudanças para garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços de saúde com alta 

qualidade. Uma prioridade deve ser a ampliação das USF e o fortalecimento de todos os outros 

prestadores de CSP. No curto prazo, as UCSP poderiam usufruir das contratualizações como forma de 

introduzir a qualidade e os incentivos de desempenho que estão incluídos nas USF. No longo prazo, 

todas as UCSP poderiam ser transformadas em USF. Essa é, aliás, uma das principais recomendações 

da OCDE (2015) para o SNS. 

Na carência de médicos de família, a possibilidade de intensificar a contribuição dos enfermeiros de 

família constitui uma opção que busca um maior equilíbrio entre os profissionais de saúde, 

transformando esse profissional num recurso fundamental para a promoção da saúde individual em um 

contexto familiar, além de tornar a ligação entre usuários e profissionais da saúde mais equânime no 

acesso aos CSP. No campo da prevenção é necessária a intensificação da contratualização com 

indicadores que reflitam a realidade da população portuguesa e que levem em conta a sua transição 

epidemiológica. 

Finalmente, é importante que se estabeleça uma agenda de acompanhamento sobre os potenciais efeitos 

negativos das medidas de contenção de gastos em saúde e da transferência de responsabilidade para o 

âmbito familiar.  
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RESUMO 
Esse trabalho tem o propósito de mostrar a importância da atuação do Poder Legislativo Municipal e da 
participação social para o atendimento das demandas do município. A Câmara Municipal é o órgão legislativo da 
administração dos municípios, formada pelos representantes escolhidos pelos cidadãos que ali residem. O seu 
funcionamento é de extrema importância para um bom desenvolvimento do município. Inicia-se com a 
apresentação do município de Várzea Alegre e suas características, um breve histórico sobre o surgimento do 
Estado e o Poder Legislativo, depois mais especificamente o Poder Legislativo Municipal. Apresenta-se uma 
pesquisa de campo feita na cidade de Várzea Alegre, onde os entrevistados são indagados sobre a atuação da 
Câmara Municipal de Várzea Alegre, a atuação dos vereadores e a participação social. Mostram-se também as 
pesquisas feitas em arquivos da Câmara sobre a produção de projetos de lei e o confrontamento com a pesquisa. 
Palavras-chave: administração pública, Câmara Municipal, participação social. 
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UMA ANÁLISE SOBRE AS ATIVIDADES DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE 
VÁRZEA ALEGRE-CE NA PERCEPÇÃO DOS SEUS HABITANTES 

FÉLIX, Rafaela de Sousa 

CHAGAS, Milton Jarbas Rodrigues 

INTRODUÇÃO 

O Estado é o gerenciador das demandas dos cidadãos, que cederam seus poderes para ele buscando 

uma melhor organização. Ele é composto por três poderes: o Legislativo, Executivo e Judiciário. No 

Poder Executivo estão o Presidente, os Governadores e os Prefeitos. No Poder Judiciário estão os 

Ministros, Desembargadores e Juízes. Poder Legislativo se encontram os Senadores, Deputados 

Federais, Deputados Estaduais e Vereadores, esse último tem o papel principal nesse trabalho. 

Os principais motivos para escolha de tema foram a escassez de trabalhos nessa área e o interesse em 

tratar da importância da Câmara Municipal. Com esse trabalho busca-se compreender a importância da 

atuação dos vereadores no atendimento das demandas do município e quais são suas obrigações e suas 

ações concretas. 

Os vereadores são eleitos para representar os cidadãos do município, eles devem representar o 

interesse do povo junto ao executivo, fiscalizar as ações executivas e buscar atender as demandas da 

população, elaborando emendas a lei orgânica, decretos legislativos, resoluções, leis ordinárias e 

complementares. 

Segundo De Plácido e Silva (1993, p. 480) a nomenclatura vereador, “designa a pessoa que é colocada 

para vigiar, ou cuidar do bem e dos negócios do povo, ditando as normas necessárias a esse objetivo”. 

Para que as demandas da cidade sejam identificadas, atendidas e que possam tomar as soluções 

adequadas é necessário o conhecimento delas. Uma das opções mais coerentes é buscar informações 

junto à população. Segundo o Manual do Vereador (2005), está entre os deveres do vereador a atenção 

aos eleitores, tanto nos pleitos coletivos como individuais. 

Este trabalho busca a resposta para o seguinte problema: Qual a percepção da sociedade 

varzealegrense frente às ações dos seus representantes no Legislativo Municipal? O objetivo geral deste 

trabalho é analisar a percepção da sociedade varzealegrense frente à atuação dos vereadores. Para isso, 

temos como objetivos específicos analisar e mapear as ações dos vereadores no primeiro semestre de 

2015, consultar a sociedade sobre a percepção das ações realizadas pelos mesmos e confrontar os dados 

do mapeamento e da consulta.  
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1. Referencial Teórico 

1.1 Surgimento do Estado 

Antes de surgir o Estado as pessoas viviam por si, todas eram livres, iguais, tinham direito de possuir 

todas as coisas, já que não existia o conceito de propriedade privada. Eram movidos por seus instintos, 

suas paixões na busca do que fosse melhor para si. Hobbes em sua obra Leviatã afirma que: “[...] todo 

homem, pela necessidade natural, deseja o seu próprio bem, ao qual aquele estado é contrário, no qual 

supomos haver disputa entre os homens que por natureza são iguais e aptos a se destruírem uns aos 

outros”. (HOBBES 1983, p. 96). Assim viviam os indivíduos no chamado Estado de Natureza onde a 

posse era definida pela força, essa era a única lei, por isso esse estado também podem ser considerado 

um Estado de Guerra. 

John Locke em sua obra Dois Tratados Sobre o Governo define o Estado de Natureza “[...] como um 

estado de perfeita liberdade para regular suas ações e dispor de suas posses e pessoas do modo como 

julgarem acertado, sem pedir licença ou depender da vontade de qualquer outro homem.” (LOCKE 1998, 

p. 382) 

John Locke (1998), afirma que é próprio da natureza humana o convívio social, e que para se viver em 

harmonia, preservando os direitos naturais era necessário o chamado Pacto Social. 

O Estado surge para controlar as paixões humanas, permitindo assim viver em sociedade. As pessoas 

cedem o seu direito de liberdade ao Estado com intuito de viver em Paz. “Cedo e transfiro meu direito 

de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de 

transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações.” (HOBBES, 

1983, p. 105). 

Para Miranda (2012, p. 11), a fixação do homem em uma determinada região teve papel fundamental 

na criação de condições para o surgimento das primeiras leis. 

As leis eram formadas pela moral, e repassadas para as novas gerações pelos mais velhos. A produção 

que excedia começou a ser trocada e vendida, com isso procuraram meios para que se produzisse mais 

e por consequência vendessem mais. 

A Separação dos Poderes é uma forma de trazer equilíbrio aos poderes do Estado. Os Poderes devem 

trabalhar em conjunto, mas as ações praticadas por um devem deter ou limitar a do outro. Embora seja 

sabido da importância dos três poderes, o enfoque desse trabalho está no poder legislativo que 

trataremos no próximo tópico. 

1.2 O Poder Legislativo 

De acordo com Vicentino (1997) a ideia de Parlamento é anterior a criação do Estado organizado, já 

existia por volta de 1400 a.C., entre os hebreus como órgão consultivo quando Moisés, ao liderar o seu 
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povo na busca da terra prometida, buscava entre os mais idosos, opiniões e soluções que facilitassem 

aquela peregrinação. 

Vicentino (1997), afirma que o Poder Legislativo surgiu na Europa em 1215. 

O Poder Legislativo ou o Parlamento Contemporâneo tem sua origem histórica na 
Inglaterra de 1215, momento em que a nobreza feudal inglesa, querendo dificultar o 
processo de centralização política, impôs ao Rei JoãoSem-Terra a Magna Carta. 
Considerada a primeira constituição dos tempos modernos a Magna Carta exigia que 
o soberano convocasse o grande conselho formado por diferentes setores da 
sociedade inglesa, com a finalidade de aprovar ou não os impostos propostos pelo 
Rei, surgindo assim o embrião do futuro Parlamento que na atualidade é o 
representante das aspirações da sociedade num regime democrático. (VICENTINO, 
p. 02) 

A filosofia iluminista iniciou o combate ao absolutismo e trouxe ideias liberais. Na Revolução 

francesa surgi de fato o Poder Legislativo com Montesquieu, iluminista, que escreveu o Espirito das 

Leis, onde fala sobre a Teoria da Separação dos Poderes, tratado anteriormente no item I sobre o 

surgimento do Estado. 

No Brasil a primeira constituição em 1824, outorgada por D. Pedro I foi instituída com quatro poderes, 

além dos citados na Teoria da Separação dos Poderes, a constituição instituiu o Poder Moderador que 

permitia ao Imperador controlar todos os outros poderes, permanecendo assim com o poder absoluto. 

No decorrer dos governos aconteceram várias mudanças, mas só após o fim do Golpe Militar iniciou-

se um período de redemocratização, que ficou conhecido como a Nova República. Foi nesse período 

que se promulgou a Constituição Federal de 1988 que está em vigor até o momento. Ela reafirmou a 

separação dos poderes, instituiu eleições diretas para os cargos do executivo e legislativo, concedeu o 

direito ao voto para os analfabetos, direito a greve e mais inúmeros benefícios. 

1.3 Poder Legislativo Municipal no Brasil 

A Câmara Municipal é o órgão legislativo da administração dos municípios, formada pelos 

representantes escolhidos pelos cidadãos que ali residem. Segundo Meirelles (2003) “o município, como 

unidade político-administrativa, surgiu com a República Romana, interessada em manter a dominação 

pacífica das cidades conquistadas pela força de seus exércitos”. E com o intuito de aproximar o governo 

do povo surge a função do Edil. 

A Câmara a qual se conhece hoje surge oficialmente pela iniciativa dos burgueses que ao decorrer dos 

anos decidiram se organizar. Dessa forma se protegeriam dos Senhores Feudais, de possíveis conflitos 

com Reis, Igreja e guerras. Segundo Ecker (2010), eles encontraram condições ideais para desenvolver 

suas atividades econômicas e sociais através da associação voluntária, protegendo-se por um poder, a 

“Câmara Municipal”. 

A história das câmaras municipais, no Brasil, inicia no período colonial, em meio à dificuldade 

enfrentada pela coroa portuguesa de governar as vilas. Nesse período o Poder Legislativo era 
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implementado nos locais com estatuto de vila. E as atribuições da câmara eram bem mais abrangentes 

que nos dias atuais. Elas tinham muitas funções e como resultados conquistaram grande economia. 

Com a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, o Município passa a unir-se a 

Federação. A Câmara Municipal recuperou seus benefícios de emendar o orçamento e adotar iniciativas 

populares, como legisladores municipais, tiveram mais representatividade e confiabilidade perante seus 

representados. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz as funções que devem ser exercidas 

pela câmara, das quais destacamos os seus art. 1º e 2º. No texto do Parágrafo Único do art. 1º: “Todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta constituição”. E traz no art. 2º: “São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

A emenda constitucional de nº 58, de 23 de setembro de 2009 define o número de vereadores de 

acordo com o município. Meneguello afirma em sua obra O Legislativo Brasileiro: Funcionamento, 

Composição e Opinião pública (Brasília, 2012), que a estimativa da diminuição do custo dos legislativos 

municipais era de 4,8 bilhões para 550 milhões por ano, devido à diminuição do número de salários 

pagos a vereadores e seus assessores. No Art. 1º inciso IV do caput do art. 29 da Constituição Federal. 

Várzea Alegre e as cidades circunvizinhas não são populosas, deste modo o número de vereadores é 

menor. A Câmara Municipal de Várzea Alegre conta com 13 (treze) vereadores, algumas cidades 

fronteiriças como Farias Brito e Cedro possuem 11(onze) vereadores, já Juazeiro do Norte, uma das 

principais cidades do interior do Ceará, possui 21(vinte e um) vereadores. 

O Manual do Vereador (2005) traz como funções da Câmara Municipal as funções legislativas, 

fiscalizadoras, administrativas, judiciárias e de assessoramento. As Câmaras Municipais exercem o 

Poder Legislativo no Município, de forma independente e autônoma. Os vereadores são agentes 

públicos, da categoria de agentes políticos, eleitos mediante pleito direto e simultâneo, com mandato de 

quatro anos. 

1.4 Processo Legislativo Municipal 

O Processo Legislativo Municipal ou Procedimento Legislativo são as normas para a elaboração de 

leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções são definidos por Meirelles (2003) como “a sucessão 

ordenada de atos necessários à formação da lei, do decreto legislativo ou da resolução do Plenário”. 

Meirelles (2003) também afirma que o processo é desenvolvido através das seguintes fases “iniciativa, 

discussão, votação, sanção e promulgação, ou veto”. 

Os projetos de lei podem ter iniciativa do Prefeito, de qualquer Vereador, das Comissões da Câmara e 

dos cidadãos. Mas alguns assuntos são de iniciativa privativa (reservada ou exclusiva) do Prefeito ou da 

Câmara Municipal. A Lei Nº 6.448, de 11 de outubro de 1977 define: 
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Art 29 - A iniciativa dos projetos a serem submetidos à Câmara cabe a qualquer 
Vereador e ao Prefeito, sendo da competência privativa deste a proposta 
orçamentária e os projetos que disponham sobre matéria financeira, criem, alterem ou 
extingam cargos, funções ou empregos públicos, aumentem vencimentos ou 
vantagens dos servidores municipais ou importem em aumento de despesa ou 
redução da receita. 

A discussão e votação são as fases onde acontece o debate sobre o determinado projeto, onde se é 

debatido o projeto original e suas emendas. As Câmaras devem seguir seus regimentos internos para 

limitação de tempo, ordem, votações, quórum etc. 

A sanção ou o veto são ações feitas pelo Poder Executivo no prazo máximo de 15 dias, ele pode 

concordar com o projeto apresentado e sancioná-lo ou discordar e vetá-lo de forma total ou parcial 

fundamentando a justificativa. Esse veto pode ser derrubado pela maioria absoluta dos vereadores. 

A promulgação é a fase onde o projeto é transformado em lei, pode ser declarada pelo Prefeito ou pelo 

Presidente da Câmara. Após esse ato e obedecido os transmites como numeração e data a lei não 

poderá ser retirada do ordenamento jurídico, a não ser através da revogação ou da declaração de 

inconstitucionalidade. A publicação é a fase onde se torna público a promulgação da lei, a partir desse 

momento se pode exigir o cumprimento da lei. 

1.5 Lei Orgânica do Município de Várzea Alegre e Pesquisas Recentes 

A lei orgânica constitui a norma de maior valor do município. É por meio dela que os municípios se 

organizam, sendo para estes o equivalente a Constituição Federal para a União. Sua aprovação se dá 

mediante votação em dois turnos, devendo existir entre eles o intervalo mínimo de dez dias. Faz-se 

necessário que seja aprovada por, no mínimo, dois terços dos membros da Câmara Municipal e só então 

é promulgada. Deve tratar todos os temas que envolvam o município, e como a constituição pode passar 

por emendas e alterações. 

Em Várzea Alegre a Lei Orgânica Municipal foi constituída no ano de 1990, promulgada pelos edis 

em Assembleia Constituinte, contém 226 artigos divididos em seis títulos, trata sobre temas como o 

município, o seu governo, a administração municipal, tributação e orçamento, planejamento e 

patrimônio municipal, políticas culturais, sociais, econômicas e ambientais. 

A seção III, do título II voltado para o trato do governo municipal, aborda as atribuições da Câmara 

Municipal de Vereadores, assinalando que esta tem o dever de legislar sobre as matérias de 

competência do município como políticas públicas, concessões e permissão de serviços, plano diretor, 

fiscalização do Poder Executivo bem como outros diversos temas. Determina, outrossim, as atribuições 

privativas da entidade e os postulantes de sua formação. 

Felix (2004) em seu artigo sobre a “Política Cotidiana dos Vereadores e as relações entre executivo e 

Legislativo em âmbito municipal: O caso do município de Araruama”, esse trabalho traz uma análise 

das atividades cotidianas dos edis, da dinâmica da relação entre o executivo e o legislativo, e a 



 

 

 
ST 02 - ESTADO, MERCADO E SOCIEDADE 

 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

223 

percepção social dos eleitores frente às atividades políticas. Felix retrata de forma detalhada como 

ocorrem as sessões da Câmara de Araruama e diz que, em sua maioria, as sessões são compostas de 

moções, requerimentos e indicações. 

Em seus resultados apresenta que os vereadores usam os bens e serviços como favores em troca dos 

votos dos eleitores, isso sustenta a relação clientelista entre eles e garantem votos por gratidão. Aponta 

que o fator monetário foi decisivo para os resultados das eleições para prefeito e que o Poder 

Executivo exerce grande influência sobre o Poder Legislativo, já que a maioria das demandas é de 

caráter material e quem pode efetivá-las é o Executivo. 

Kerbauy, M. T. M (2005) em seu artigo As câmaras municipais brasileiras: relata o perfil de carreira e 

percepção sobre o processo decisório local, ao relatar o perfil dos parlamentares destaca a 

predominância masculina no poder legislativo. E a escolaridade dos vereadores do sexo masculino 

geralmente é até o segundo grau, enquanto as mulheres possuem instrução superior. Nota-se também a 

distinção por região, principalmente nordeste e sul do país. 

Ele conclui que o governo municipal está passando por uma reconfiguração entre o tradicionalismo 

marcado pelo clientelismo na política local e a inovação. Informa que os estudos sobrem o legislativo 

apontam uma baixa capacidade de legislar e uma forte influência do Poder Executivo. 

2. Procedimentos Metodológicos 

Em seu significado mais simples, pesquisar corresponde a uma forma de responder indagações 

previamente propostas. Marconi e Lakatos (2010) apresentam a pesquisa científica como uma realização 

concreta de uma investigação planejada, redigida e desenvolvida por meio de normas metodológicas 

com vistas a alcançar os resultados. 

Gil (2010) define a pesquisa sob um prisma mais pragmático, identificando-a como um processo mais 

formal e sistemático cujo objetivo é descobrir respostas para problemas propostos, para isso 

utilizando-se de procedimentos científicos. 

Resume-se pesquisa como sendo um conjunto de ações com o fim único de encontrar resolubilidade 

para um problema, tendo como base procedimentos sistemáticos e racionais, sendo realizada quando 

não se conta com informações suficientes para chegar-se a uma resposta. 

Essa pesquisa surge da experiência de um estágio na Câmara Municipal de Várzea Alegre e dá 

pretensão de mostrar a importância da produção legislativa para o desenvolvimento da cidade. No início 

do estágio não tínhamos uma linha definida de pesquisa, mas ao observar o funcionamento da Câmara 

e as reclamações constantes sobre a atuação do Poder Executivo, principalmente por parte dos 

vereadores, resolveu-se apresentar a importância da atuação do Poder Legislativo, no atendimento das 

demandas, contribuindo também para uma boa gestão municipal. 
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Para a realização da pesquisa aqui apresentada utilizou-se como método a pesquisa de campo, segundo 

Fonseca (2002, p. 32), a pesquisa de campo "Caracteriza as investigações em que para além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se coletam dados junto de pessoas, utilizando diversos tipos de 

pesquisa.”. 

Optou-se pela abordagem tanto qualitativa como quantitativa, nas pesquisas de natureza quantitativas 

procuram-se resultados objetivos, geralmente representados por números. Segundo Richardson (1999) 

a pesquisa quantitativa: 

caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta das 
informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as 
mais simples como percentual, médio, desvio-padrão, às mais complexas, como 
coeficiente de correlação, análise de regressão etc. (RICHARDSON, 1999, p.70) 

Nas pesquisas qualitativas buscam-se os resultados que não podem ser quantificados, que devem ter uma 

compreensão social mais abrangente. A pesquisa qualitativa é definida como: “conjunto de diferentes 

técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema 

complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo 

social; trata-se de reduzir a distância entre o indicador e indicado, entre a teoria e ação.” (MAANEN, 

1979a, p.520). 

Dessa forma, utilizar as duas naturezas de pesquisa implicaria em melhores resultados. Fonseca (2002, 

p.20) afirma que a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 

informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

Foi utilizado um questionário semiestruturado com questões de respostas fechadas bem como algumas 

questões abertas que versavam sobre a opinião dos participantes acerca da atuação da câmara 

municipal de vereadores da cidade de Várzea Alegre no que se refere ao ano de 2015. 

A seleção da amostra foi por conveniência, o questionário foi aplicado a um total de 100 pessoas, com 

idades entre 16 e mais de 40 anos, sendo 35 do sexo feminino e 65 do sexo masculino. Provenientes de 

diversos bairros da cidade e da zona rural de modo a abranger a maior diversidade territorial possível. 

Utilizamos seis questões fechadas, sendo que cinco eram pra identificação do participante e uma sobre 

a atuação da Câmara. As questões abertas foram duas sobre a atuação da Câmara. 

Os questionários foram aplicados logo após o fim do primeiro semestre legislativo, em praça pública e 

em dia de grande circulação de pessoas. O intuito era que as respostas colhidas tivessem o primeiro 

semestre de 2015 como referência ao responder aos questionários. Gill (2010, p.94) explica que "o 

pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam de alguma forma, 

representar o universo”. 

Pesquisas documentais foram feitas na Câmara Municipal de Várzea Alegre em documentos oficiais e 

se extraiu as informações necessárias para a pesquisa. Fonseca (2002, p.32) diz que: A pesquisa 
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documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas 

estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

Também foram feitas pesquisas bibliográficas com base em material publicado em base livros, artigos, 

teses e dissertações extraídos da base de dados do Google Acadêmico e do SCIELO. “A pesquisa 

bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios 

escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.” (FONSECA 2002, p.32). 

3. Análise de Resultados 

As primeiras cinco perguntas do questionário eram destinadas a identificação do entrevistado. Dentre 

os que responderam à pesquisa 35% era do sexo feminino e 65% do sexo masculino. As idades 

variavam entre 16 e mais de 40 anos. O grupo entre 16 e 21 anos representam 28% dos entrevistados, 

os com idade entre 22 e 27 anos representavam 45% dos entrevistados, de 28 a 33 anos 3%, 34 a 39 

anos 2% e os com mais de 40 anos 22%. 

Haviam concluído o Ensino Médio 35% dos entrevistados, 24% não possuíam nível considerado de 

escolarização e 6% apresentavam Ensino Superior completo, tendo 35% declarado ainda cursarem 

Ensino Superior na época da realização desta. 

A renda familiar de até um salário mínimo corresponde 14% dos entrevistados, de 1 a 3 salários 

mínimos 65%, de 3 a 6 salários mínimos 15% e de 9 a 12 salários mínimos 6% dos entrevistados. Os 

entrevistados pertenciam a doze bairros distintos e a zona rural. A porcentagem por bairro ocorreu da 

seguinte forma: Alto do Tenente 9%, Betânia 2%, Centro 41%, Cohab 2%, D. Rosinha 3%, Juremal 6%, 

Patos 4%, Praça Santo Antônio 8%, Riachinho 5%, Varjota 6%, Vazante 2%, Zezinho Costa 10%, Zona 

Rural 2%. 

Na busca por evidências de validade do instrumento, realizou-se uma análise dos componentes 

principais. No questionário aplicado, a sexta pergunta tratava da avaliação de cinco itens, onde o 

respondente poderia escolher entre muito insatisfeito, insatisfeito, indiferente, satisfeito, muito satisfeito 

de acordo com o grau de concordância com a questão. 

O primeiro item era a avaliação da atuação da Câmara de Vereadores de Várzea Alegre. Os 

entrevistados entre 16 e 21 anos de idade com renda familiar de 1 salário mínimo se dividiram em partes 

iguais entre muito insatisfeito (7,1429%), insatisfeito (7,1429%) e indiferente (7,1429%). Os com renda 

familiar de 1 a 3 salários mínimos em sua maioria avaliaram como indiferente (60,71%) em seguida 

insatisfeito (10,71%) e por último satisfeito (7,1429%). 

Todos os entrevistados entre 22 e 27 anos, com renda familiar de 1 salário mínimo avaliaram a atuação 

da Câmara de Vereadores de Várzea Alegre como indiferente (8,89%). Os com renda familiar de 1 a 3 
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salário mínimos em sua maioria também avaliaram como indiferente (35,56%), seguido por muito 

insatisfeito (15,55%) e insatisfeito (15,55%) que tiveram o mesmo número de avaliações e por último 

satisfeito (8,89%). Já os com renda familiar de 3 a 6 salários em sua maioria avaliou como insatisfeito 

(8,89%) seguido com por muito insatisfeito (6,67%). 

O grupo com idade entre 28 e 33 anos com renda familiar de 01 a 03 salários mínimos avaliaram como 

indiferente (100%). Os entrevistados com idade entre 34 e 39 anos e renda familiar de 1 salário 

mínimo classificaram como satisfeito (100%). Entrevistados com mais de 40 anos com renda familiar 

de 1 salário mínimo estão insatisfeitos (9,09%) com a atuação da Câmara. Os com renda familiar de 1 a 

3 salários mínimos estão satisfeitos (27,28%). Os com renda de 03 a 06 salários mínimos se dividiram 

entre insatisfeito (18,18%) e indiferente (18,18%) com o mesmo número de avaliações. E os 

entrevistados de 09 a 12 salários mínimos em sua maioria estão indiferentes (18,18%), seguido por 

muito insatisfeitos (9,09%). 

Nesse item é possível ver que a maioria dos entrevistados se encontram indiferentes frente a atuação 

da Câmara. O que é um ponto importante para análise, pois nota-se um desinteresse sobre a produção 

da Casa Legislativa Municipal. Fazendo com que os cidadãos não acompanhem as ações e 

consequentemente não haja uma participação social.  
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GRÁFICO 01 – Avaliação dos entrevistados sobre a atuação da Câmara 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

O segundo item tratava da avaliação da atuação dos vereadores da Câmara Municipal de Várzea Alegre. 

Os entrevistados com idades entre 16 e 21 anos com renda familiar de 01 salário mínimo se dividiram 

igualmente entre muito insatisfeito (7,1429%), insatisfeito (7,1429%) e indiferente (7,1429%). Os com 

renda familiar de 01 a 03 salários mínimos avaliaram como indiferente (71,43%) e satisfeitos 

(7,1429%). 

Os entrevistados com idades entre 22 e 27 anos e renda familiar de 01 salário mínimo avaliaram como 

indiferente (8,89%) a atuação dos vereadores. Os com renda de 01 a 03 salários mínimos classificaram 

em sua maioria como indiferente (35,55%), seguido por muito insatisfeito (15,56%), insatisfeito 

(13,33%) e satisfeito (11,11%). Os com renda familiar de 03 a 06 salários mínimos avaliaram como 

insatisfeito (8,89%) e satisfeito (6,67%). 

O grupo com idades entre 28 e 33 anos com renda de 01 a 03 salários mínimos avaliaram a atuação dos 

vereadores como indiferente (100%). Os entrevistados entre 34 e 39 anos com renda familiar de 01 

salário mínimo avaliou a atuação dos vereadores como satisfeito (100%). 

Os entrevistados com mais de 40 anos com renda familiar de 01 salário mínimo avaliaram a atuação de 

vereadores como insatisfeito (9,09%). Os com renda familiar de 01 a 03 salários mínimos estão 

satisfeitos (27,27%). Os com renda familiar 03 a 06 salários mínimos se dividiram igualmente entre 

insatisfeitos (18,18%) e indiferentes (18,18%). Os com renda de 9 a 12 salários mínimos avaliaram 

como satisfeito (18,18%) e insatisfeito (9.09%). 

A atuação dos vereadores teve uma avaliação semelhante à atuação da Câmara. Embora tenha 
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avaliações positivas e negativas em sua maioria a indiferença prevaleceu. A falta de interesse por parte 

dos vereadores em entender as demandas e elaborar projetos coerentes, podem ser possíveis 

influenciadores dos resultados encontrados nessa avaliação. 

GRÁFICO 02– Avaliação dos entrevistados sobre a atuação dos vereadores 

 

O terceiro item tratava da avaliação dos projetos elaborados. Os entrevistados com idades entre 16 e 21 

anos com renda familiar de 01 salário mínimo em sua maioria estão indiferentes (14,28%) e muito 

insatisfeitos (7,142%). Os com renda familiar de 01 a 03 salários mínimos em sua maioria estão 

indiferentes (53,57%), seguido por insatisfeito (17,87%) e por último satisfeito (7,142%). 

Os respondentes com idades entre 22 e 27 anos e renda familiar de 01 salário mínimo estão muito 

insatisfeitos (8,89%). Os com renda familiar de 1 a 3 salários mínimos em sua maioria estão insatisfeitos 

(42,22%), seguido por indiferente (24,44%) e muito insatisfeito (8,89%). Os com renda familiar de 3 a 

6 salários mínimos estão insatisfeitos (15,56%). 

O grupo com idades entre 28 e 33 anos com renda familiar de 1 a 3 salários mínimos estão indiferentes 

quanto à elaboração de projetos (100%). Os entrevistados com idades entre 34 e 39 anos com renda 

familiar de 01 salário mínimo estão indiferentes (100%). 

Os entrevistados com mais de 40 anos e com renda familiar de 01 salário mínimo estão indiferentes 

quanto a elaboração de projetos (9,09%). Os com renda familiar de 01 a 03 salários mínimos em sua 

maioria estão indiferentes (18,18%), seguidos por satisfeitos (9,09%). Os com renda familiar de 3 a 6 

salários mínimos se dividiram igualmente entre muito insatisfeito (18,18%) e insatisfeito (18,18%). Os 

com renda familiar de 09 a 12 salários mínimos em sua maioria estão insatisfeitos (18,18%), seguido 

por indiferente (9,09%). 

Nesse item que trata dos projetos elaborados os entrevistados avaliam como indiferentes, mas existe 
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um grande número de entrevistados que avaliou como insatisfatório. Os resultados dos itens anteriores 

continuam a se repetir. 

GRÁFICO 03 – Avaliação dos entrevistados sobre os projetos elaborados 

 
Fonte: pesquisa de campo 

O quarto item tratava da avaliação do atendimento das demandas. Os entrevistados com idades entre 

16 e 21 anos e renda familiar de 01 salário mínimo estão divididos igualmente entre muito insatisfeito 

(7,14%), insatisfeito (7,14%) e indiferente (7,14%). Os com renda familiar de 01 a 03 salários 

mínimos em sua maioria estão insatisfeitos (42,86%), seguido por indiferentes (28,57%) e por último 

satisfeitos (7,14%). 

Os entrevistados com idade entre 22 e 27 anos e renda familiar de 01 salário mínimo estão indiferentes 

(8,88%). Os com renda familiar de 01 a 03 salários mínimos em sua maioria estão insatisfeitos 

(48,89%), seguido por indiferentes (15,56%) e, por último, muito insatisfeitos (11,12%). Os com renda 

familiar de 03 a 06 salários mínimos está em sua maioria insatisfeita (8,88%), seguida por muito 

insatisfeitos (6,67%). 

Os respondentes com idades entre 28 e 33 anos e renda familiar de 01 a 03 salários mínimos estão 

insatisfeitos quanto ao atendimento das demandas (100%). Os entrevistados com idades entre 34 e 39 

anos com renda familiar de 01 salário mínimo também estão insatisfeitos (100%). 

O grupo com mais de 40 anos e renda familiar de 01 salário mínimo estão insatisfeito (9,09%). Os 

com renda familiar de 01 a 03 salários mínimos em sua maioria estão indiferentes (18,18%), seguido 

por satisfeito (9,09%). Os com renda familiar de 03 a 06 salários mínimos estão insatisfeitos (36,36%). 

Os com renda familiar de 9 a 12 salários mínimos estão indiferentes (27,27%). 
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Nesse item sobre atendimento das demandas os entrevistados se mostraram insatisfeitos. Embora nos 

itens anteriores se mostrem indiferentes, nesse, a avaliação foi mais precisa. O que pode ter sido 

influenciado por os entrevistados sentirem seguros e com conhecimento no assunto, pois sabem se suas 

demandas foram ou não atendidas. 

GRÁFICO 04 – Avaliação dos entrevistados sobre o atendimento das demandas 

 
Fonte: pesquisa de campo 

O quinto item tratava da avaliação da participação social. Os entrevistados com idades entre 16 e 21 

anos com renda familiar de 01 salário mínimo, em sua maioria, avaliaram como indiferente (14,29%), 

seguido por muito insatisfeito (7,14%). Os com renda familiar de 01 a 03 salários mínimos, em sua 

maioria, estão satisfeitos (32,14%), seguido por indiferente (28,57%) e, por último, muito insatisfeito 

(17,86%). Os respondentes com idades entre 22 e 27 anos e renda familiar de 01 salário mínimo se 

dividiram igualmente na avaliação entre insatisfeito (8,16%) e muito insatisfeito (8,16%). Os com 

renda da familiar de 01 a 03 salários mínimos com maioria indiferente (34,69%), seguido por muito 

insatisfeito (22,45%) e por último insatisfeito (12,24%). Os com renda de 3 a 6 salários mínimos estão 

insatisfeitos (14,29%). O grupo com idades entre 28 e 33 anos e renda familiar de 01 a 03 salários 

mínimos (100%). Os entrevistados com idades entre 34 e 39 anos e renda familiar e renda familiar de 

um salário mínimo estão indiferentes (100%). 

Os entrevistados com mais de 40 anos e renda familiar de 01 salário mínimo estão insatisfeitos 

(9,09%). Os com renda de 01 a 03 salários mínimos em sua maioria insatisfeitos (18,18%), seguido 

por satisfeito (9,09%). Os com renda familiar de 03 a 06 salários mínimos dividiram a avaliação entre 

indiferente (18,18%) e insatisfeito (18,18%). Os com renda de 09 a 12 salários mínimos estão em sua 

maioria muito insatisfeitos (18,18%), seguido por insatisfeitos (9,09%). 
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Nesse item as avaliações voltam a ser a indiferença frente os assuntos, mas com uma proximidade com 

a insatisfação. No geral é notório o desinteresse dos entrevistados frente à atuação Câmara e do que a 

envolve, podendo em alguns pontos mostrar que a insatisfação segue muito próximo ao desinteresse. 

GRÁFICO 05 – Avaliação dos entrevistados sobre o atendimento das demandas 

 
Fonte: pesquisa de campo 

Em correlato aos dados objetivos colhidos, permeiam-se as respostas abertas adotadas na pesquisa 

seguindo o mesmo padrão de formação do corpo pesquisado. Versavam quanto ao questionamento sobre 

qual seria a função do vereador e se, na opinião do participante, a câmara municipal estaria cumprindo 

adequadamente suas funções. 

Das respostas obtidas infere-se divergências extremas quanto à funcionalidade do edil, partindo desde 

premissas de cunho político associado a “politicagem”, passando por respostas coerentes e adentrando 

a esfera do senso comum e crendices populares. 

Sobre a função do vereador, destacamos as que mais se repetiram nas respostas dos entrevistados: 

legislar, revogar leis, fiscalizar verbas públicas, elaborar e aprovar projetos, representar a população, 

administrar o munícipio, solicitar verbas para o município, assessorar o executivo. 

No concernente ao cumprimento de suas funções até mesmo as respostas que apontavam um sinal 

satisfatório para o exercício da câmara municipal apresentavam críticas severas ao modo de atuação e 

indicavam possíveis pontos de melhoria. 

Será apresentado a seguir um exemplo de cada tipo que resposta que obtivemos sobre a questão oito, 

onde era feita indagação sobre o cumprimento da função da Câmara Municipal. Escolhemos as que mais 

se repetiram e que representam a maioria das respostas. Trataremos os entrevistados por numerações. 
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• Entrevistado 01: “Em alguns (poucos) aspectos. Há muitas melhorias que ainda precisam ser 
feitas, parte desse problema poderia ser resolvido com mais participação popular.”. 

• Entrevistado 02: “Não. Como quase todas casas legislativas municipais do pais, pouco faz 
em prol dos cidadãos, preenchem o tempo com homenagens, títulos, nomeação de ruas e 
fuxicos políticos. De uma forma geral cada um legisla em prol de se e de seu grupo político. 
Pouco importa o cidadão e o povo.” 

• Entrevistado 03: “Sim, pois seus participantes elaboram e questionam sobre os projetos de 
leis mesmo com lentidão, mas atuam.” Evidenciam-se opiniões divergentes para que seja 
possível uma visão ampliada da situação. O primeiro entrevistador reconhece alguns 
trabalhos feitos pela Câmara, mas pontua a importância da participação popular para que 
haja mais trabalhos. O segundo entrevistado afirma que as ações da Câmara se definem 
apenas em concessão de homenagens, e sendo assim não cumpre o seu papel. O terceiro 
afirma que a Câmara cumpre o seu papel, mas critica a lentidão das ações. 

Além da aplicação de questionários, pesquisamos, nos documentos da Câmara Legislativa, quais foram 

os projetos aprovados no primeiro semestre de 2015. Foram apresentados 32 projetos de leis na 

Câmara Municipal, e todos obtiveram a aprovação. No quadro 01 são apresentados os projetos de lei 

produzidos pelos edis no primeiro semestre de 2015 e aprovados pela Câmara Municipal. 

QUADRO 01– Projetos de origem do poder legislativo, aprovados pela Câmara 
Municipal 1º semestre 2015 

 

 
Fonte: Dados da Câmara Municipal de Várzea Alegre 
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Nesse quadro observa-se que a produção dos vereadores se restringiu a nomear locais públicos. O 

entrevistado 2 em seu relato expõe essa situação, quando diz que as Câmaras municipais “preenchem o 

tempo com homenagens, títulos, nomeação de ruas e fuxicos políticos “. De acordo com os resultados 

das avaliações feitas pelos entrevistados, no contexto geral eles se encontram indiferentes quanto a 

elaboração dos projetos de leis. 

Essa indiferença possivelmente pode ter resultado nesse tipo de produção legislativa, supondo que ao 

existir uma participação social ativa os edis estariam mais propensos a entender as reais demandas da 

população, elaborando projetos de diversos temas. 

No quadro 2 são apresentados os projetos originários do Poder Executivo, aprovados pela Câmara 

Municipal do 1 semestre de 2015. 

QUADRO 02– Projetos de origem do poder executivo, aprovados pela Câmara 
Municipal 1º semestre 2015 

 

 
Fonte: Dados da Câmara Municipal de Várzea Alegre 

Nesse quadro podemos perceber um número maior de assuntos, mas o Poder Executivo produziu em sua 

grande maioria assuntos de que são de sua iniciativa privativa, as quais já foram apresentadas em 
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capítulo anterior. 

Comparando os resultados obtidos por Kerbauy (2005) vemos que, no caso de Várzea Alegre, 

acontece o mesmo: baixa capacidade de legislar e forte influência do Poder executivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apresentados apontam para um alarmante desconhecimento por parte da população sobre 

as ações, funções, deveres e atuações dos vereadores municipais. Infere-se que o fator renda e nível de 

escolaridade apontam maiores divergências nas respostas, indicando uma possível maior criticidade, 

porém ainda muito sutil. Percebe-se ainda, com base nos dados coletados, que o público abrangido no 

geral ignora as ações dos edis, porém se insatisfaz com os resultados alcançados por estes, não estando 

a par do que acontece no município, mas cobrando atitudes diferentes das apresentadas no pleito. 

O objetivo geral deste trabalho era estudar a percepção da sociedade varzealegrense frente às ações dos 

seus representantes. Podem ver que os entrevistados estão ignorando a atuação ou insatisfeitos com ela. 

Na pesquisa feita foi possível ver que os Projetos de Lei produzidos pela Câmara foram apenas de 

nomeações de ruas, posto de saúde e academia pública. É evidente a falta de empenho dos edis em 

conhecer a demanda da cidade e procurar atendê-las e da população a necessidade da participação social, 

ter informações precisas, conhecer ações e também apresentar demandas. 

Esta pesquisa não pode ser compreendida como um ultimato acerca da temática abordada. Ademais, 

ela agrega contribuições ao estudo frente ao tema, constructo essencial para a elaboração de uma 

compreensão sob a maneira como as pessoas pensam e se posicionam frente à realidade política. 

Entende-se que o estudo apresentado contribui para a ampliação do arcabouço teórico em torno da 

temática no meio acadêmico, estando em corroboração com a literatura da área. Fomenta 

possibilidades de ampliação posterior e oferece informações que auxiliam a se fazer possível o 

entendimento da dinâmica da atuação da câmara de vereadores municipais, favorecendo uma ampliação 

das discussões desse tema nos círculos acadêmicos. 

As limitações encontradas nessa pesquisa estão na captação dos dados, embora o local e as datas 

escolhidas para a captação foram dias de grande movimentação pode ter sido deixado de colher algumas 

informações importantes. Análise foi referente a um semestre, teria sido mais completa se fosse 

acompanhado durante todo o mandando dos vereadores. 

Pesquisas futuras podem ser ainda mais completas se feitas durante todo o mandato, sendo colhidas 

informações a cada ano legislativo. Comparando cidades onde existe uma participação efetiva da 

sociedade e onde ele é escasso. Considerando a produção de Leis elaboradas pelo Poder Executivo e o 

Legislativo para entender a influência da participação social.  
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RESUMO 

O presente artigo discorre acerca da etapa de coleta de dados de uma pesquisa ainda em andamento, em 
momento na etapa final de análise dos dados, que visa avaliar o desempenho do Serviço Brasileiro de Respostas 
Técnicas (SBRT) e do Sistema Integrado de Respostas Técnicas da UNESP (SIRT/UNESP). Combinando 
métodos da pesquisa-ação e da observação participante, e fazendo o uso de dados qualitativos, a pesquisa, cujos 
resultados são ora relatados, aborda as dificuldades encontradas no processo de coleta de dados para a pesquisa 
maior, bem como os percursos utilizados pelos pesquisadores para contornar as dificuldades, culminando com os 
resultados alcançados (no que diz respeito à composição final da amostra utilizada) e, por fim, relata as 
percepções dos pesquisadores quanto às reações dos usuários entrevistados. 
Palavras-chave: amostragem; empreendedorismo, respostas técnicas, inovação. 
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DESAFIOS E VICISSITUDES DA TRAJETÓRIA METODOLÓGICA PARA A 
COLETA DE DADOS EM PESQUISA FOCANDO AGENTE PÚBLICO DE 
APOIO A INOVAÇÕES NO BRASIL1 

ALVES, Ariel Torres 

MATTOS, Isabella 

PIRONI, Rodrigo Derobio 

FONSECA, Sergio Azevedo 

INTRODUÇÃO 

A economia brasileira é pontilhada por uma vasta população de micro e pequenas empresas que, em 

2012, eram responsáveis por cerca de 20 % do PIB (SANTOS et al., 2012), empregando 60% dos 

trabalhadores formais do setor privado e cerca de 57% dos empregos totais. Ainda de acordo com os 

mesmos autores as micro e pequenas empresas representam 99,2% das empresas formais do país e 

garantem cerca de 26% da massa salarial. Nesse contexto, o Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT) percebeu a necessidade de ampliar o acesso das micro e pequenas empresas ao conhecimento 

tecnológico, disponível em diferentes instituições de pesquisa. Dessa percepção surgiu, em 2004, o 

Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT, com o objetivo estratégico de apoiar os seus 

usuários a gerarem ou implementarem inovações de baixa complexidade. 

Embora seja objetivo estratégico explícito do SBRT oferecer apoio aos seus usuários para gerarem ou 

implementarem inovações de baixa complexidade, a rede não dispõe de metodologias, mecanismos ou 

instrumentos capazes de fornecerem evidências, ou mesmo indícios, de que esse objetivo esteja sendo 

alcançado. Essa constatação encontra aderência na escassa literatura que expressa resultados de 

pesquisas sobre o SBRT, composta por cinco textos, entre artigos, trabalhos e capítulos de livros. 

Foi precisamente a escassez, para não dizer a ausência, de estudos e pesquisas focados na avaliação do 

desempenho do SBRT sob a ótica de agente indutor de inovações para empreendimentos de pequeno 

porte, um dos principais fatores motivadores da proposição de um projeto de pesquisa, em 2014, que 

buscou avaliar o desempenho do SBRT. O SBRT possui nove agentes de respostas técnicas que, por 

critérios geográficos, recebem as demandas dos usuários e elaboram as notas técnicas. O Estado de 

São Paulo, por seu tamanho e volume de demandas, é o único estado que conta com duas unidades 

integrantes do sistema – a USP e a Unesp. O projeto proposto em 2014, que contou com o apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, buscou estudar, em caráter 

exploratório, o caso do SIRT/UNESP (Sistema Integrado de Respostas Técnicas da UNESP/ 

Araraquara). O SIRT/Unesp desenvolveu uma sistemática própria de atuação pela qual, por meio de 

                                                   
1 Os agradecimentos se devem à FAPESP, por financiar e possibilitar a pesquisa da qual originou o presente 
artigo, ao Prof. Dr. Sergio Fonseca por toda a dedicação dispensada e auxilio, e aos integrantes do grupo de 
pesquisa Isabella Mattos e Rodrigo Deróbio Pironi. 
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parcerias com incubadoras e outras instituições da região do Estado, realiza a indução de demandas. 

Criou com isso duas categorias de usuários: os espontâneos, que descobrem o SBRT, sozinhos, e o 

utilizam espontaneamente; e os induzidos que, por meio da rede institucional de contatos criada pelo 

SIRT, são apresentados ao SBRT e estimulados a postarem suas demandas no sistema. 

Este artigo aborda um dos recortes da pesquisa realizada, discorrendo a respeito da etapa de coleta de 

dados em campo. Compara os diferentes usuários do SBRT, os espontâneos e os induzidos, apresenta 

as percepções dos pesquisadores quanto ao processo da pesquisa, e discute os desafios e vicissitudes 

encontradas de forma a possibilitar que futuras pesquisas sobre o SBRT não os enfrente novamente. 

1. O processo de escolha da amostra 

A primeira atividade realizada consistiu em uma pesquisa documental (Gil, 2008), utilizando o banco 

de dados do SIRT, com vistas a obter a listagem de usuários dentro do horizonte temporal de 2011 a 

2015, classificando-os então por perfil de usuário - Usuário SBRT (usuários por demandas 

espontâneas) e Usuário SIRT (usuários cadastrados no sistema pelos mediadores do SIRT) e por perfil 

de demandas – demandas espontâneas (cadastradas no site, de forma autônoma pelos usuários, sem 

intermédio de um interlocutor) e demandas induzidas (provenientes de um diagnóstico oferecido pelos 

mediadores do SIRT a empreendedores e empresas não cadastradas junto ao SBRT). Nesta etapa 

foram acrescidas ainda informações relativas aos domicílios dos usuários e às suas respectivas 

frequências de postagem de demandas. Num segundo momento foram selecionados os usuários do 

sistema que fariam parte da amostra não probabilística por conveniência e por quota (MATTAR, F, 

1996; SCHIFFMAN, L. & KANUK, L, 2000) utilizando três critérios: o primeiro um critério 

geográfico, selecionando somente os usuários localizados a um raio máximo de 200 km do município 

de Araraquara (AAKER, KUMAR e DAY, 1995), tendo em vista a realização de entrevistas 

presencialmente de modo a facilitar os deslocamentos dos pesquisadores bem como para que se 

pudesse eventualmente avaliar o grau de inserção local do programa; o segundo critério foi buscar 

usuários SBRT e SIRT com perfis parecidos (múltiplas perguntas e em anos alternados); e o terceiro 

critério foi o de investigar números iguais de usuários SBRT e SIRT para avaliar suas diferenças e 

semelhanças. 

Passo seguinte foi o pré-teste do instrumento de coleta de dados, realizado com seis usuários 

domiciliados no município de Araraquara. O instrumento de coleta de dados escolhido foi o 

questionário (SELLTIZ et al., 1974), predominantemente formado por questões fechadas, dividido 

inicialmente em três blocos: o primeiro consistia em um conjunto de dados e informações que 

permitam a caracterização do usuário, sobre seu perfil de negócio, formalidade, tempo de existência, 

setor de atividade e porte; o segundo conjunto buscava mapear o modo de aproximação dos usuários 

com o SBRT, os motivos que os levaram a elaborar a primeira demanda, a aplicação ou não das 
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informações e os motivos que inibiram ou fomentaram novas demandas; e o terceiro conjunto 

identificava as contribuições das respostas técnicas para a geração e/ou incorporação de inovações. 

Após a realização do pré-teste foi elaborada uma nova versão do instrumento de coleta de dados, 

mantendo-se a forma de questionário predominantemente formado por questões fechadas, porém agora 

dividido em quatro blocos: o primeiro conjunto de dados e informações que permitam a caracterização 

do usuário; o segundo buscou caracterizar o empreendimento, bem como o tipo de formalização e 

tempo de atuação; o terceiro conjunto mapeou as visões dos usuários sobre o SBRT; o quarto conjunto 

levantou a avaliação do usuário quanto à resposta técnica obtida. 

Após o encerramento do pré-teste e finalização do instrumento de coleta de dados foi iniciada a busca 

de contatos com os usuários selecionados, para realizar as visitas para aplicar os questionários 

presencialmente. 

2. Resultados 

Os desafios se iniciaram na pesquisa documental que se mostrou difícil, haja vista que o banco de 

dados do SBRT se mostrou confuso e incompleto, além de apresentar inconsistências, que serão 

tratadas a seguir. Desafios que se intensificaram enormemente na etapa de coleta de dados em campo. 

Dos usuários SBRT (por demandas espontâneas) originalmente selecionados (20 usuários) apenas 12 

foram localizados e os contatos estabelecidos. Desses, não mais do que cinco se dispuseram a 

conceder as entrevistas. Os demais declinaram por razões diversas, tais como: mudança de localidade 

(saindo do raio de 200 km), de emprego, de área de atuação; fechamento da firma; não se recordar de 

haver postado demanda e, em não poucos casos, da própria existência do SBRT; falta de retorno 

(depois de estabelecidos os contatos iniciais, usuários pediam para retornar outro horário e, em 

sucessivas tentativas futuras, o retorno do contato era fracassado); indisponibilidade de horário e 

recusas sem motivo relatado. 

Corolário dessa situação é que a busca por novos usuários, na base de dados, se expandiu. A primeira 

decisão tomada foi a de ampliar o horizonte temporal das notas técnicas para o quinquênio de 2011 a 

2015 (o período anteriormente considerado era o de 2011 a 2013). Na sequência decidiu-se pela 

progressiva expansão das distâncias dos municípios sede dos usuários, porém buscando preservar o 

raio de 200 km. Novas listagens de usuários, com potencial para participarem da pesquisa, foram 

sendo sucessivamente elaboradas, totalizando, ao final, um quantitativo de 90 usuários com os quais se 

buscou estabelecer contato. A relação consta da tabela 01.  
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TABELA 01 – Usuários SBRT da base e usuários selecionados | Quantitativos de 
usuários por regiões administrativas da população e da amostra (raio de 200 

quilômetros em relação a Araraquara quanto às regiões) 

 

 

Os meios usados nas tentativas de localização dos usuários foram: em primeiro lugar pelos números de 

telefones presentes no cadastro; uma vez frustradas as tentativas de contato telefônico, tentou-se via 

endereços de e-mail registrados no banco de dados; sem obtenção de êxito nos passos anteriores, o 

meio seguinte utilizado foi a busca via internet pelo nome completo dos usuários em sites de consultas 

como o “busca sócio” (que vincula a pessoa jurídica à sua razão social), inclusive por intermédio de 

escritórios de contabilidade, bem como em redes sociais como facebook e linkedin. Além disso, 

também foi utilizado o aplicativo whatsapp para os usuários que continham telefone celular e não 

atendiam ligações pelos telefones fixos cadastrados. 

Os principais problemas enfrentados nesse percurso, para localizar, contatar e obter anuência dos 

usuários para a realização das visitas e aplicação do instrumento de coleta de dados foram: 

• Cadastros incompletos: nome incompleto (sem sobrenome), sem telefone e/ou endereço de e-
mail; 

• Cadastros completos, porém desatualizados, dados antigos e nunca atualizados; 

• Recusa dos usuários à participação na pesquisa, por fatores adiante relatados; 

• Reiterações sucessivas nas tentativas de contato com usuários, inclusive e sobretudo com 
aqueles que acabaram por participar no processo de coleta de dados; 

• Tentativas fracassadas de coleta de dados em campo, implicando perda de viagens após 
agendamentos de visitas – visitas foram agendadas e, ao chegarem aos locais, os bolsistas não 
encontraram os usuários que, posteriormente, alegaram compromissos de última hora. 

A síntese desses resultados pode ser visualizada na tabela 02.  
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Tabela 02 - Tratamento dos usuários SBRT 

 

 

Para uma melhor compreensão dos dados do quadro, devem ser explicitados alguns esclarecimentos. A 

primeira busca consistiu de uma leitura preliminar do banco de dados, com vistas a apurar a qualidade 

dos dados básicos dos usuários, sobretudo os relativos aos respectivos nomes completos e formas de 

contato. Constatou-se de um lado que, no banco de dados, parcela dos usuários cadastrados não havia 

inserido números de telefones nem endereços de e-mail, o que dificultou, sobremaneira (embora não 

tenha impedido), a busca pelos mesmos. Situação ainda mais precária foi a correspondente a número 

não desprezível de usuários que cadastraram apenas os primeiros nomes, sem as respectivas formas de 

contato – telefones e e-mail. Nessas últimas circunstâncias tornou-se impossível a localização dos 

usuários. 

Uma vez realizada essa primeira depuração do banco de dados partiu-se para a segunda busca, 

compreendendo os usuários que, de alguma forma, poderiam ser localizados, em número já reduzido 

para um total de 57. A primeira ocorrência registrada correspondeu a usuários que, entre a data do 

cadastramento e a de realização do contato para a pesquisa, haviam mudado seus endereços para 

localidades distantes a mais de 200 km de Araraquara, desse modo deixando de preencher um dos 

critérios fixados para a realização da pesquisa. A segunda ocorrência foi a de pessoas que, na 

qualidade de empregados dos empreendimentos solicitantes das demandas, fizeram os cadastros no 

banco de dados, em seus próprios nomes, quando da postagem das demandas. Na circunstância 
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contemporânea, de estabelecimento de contato para a realização da pesquisa, os mesmos declararam 

que haviam se desligado de seus respectivos empregos, sentindo-se impossibilitados de contribuírem 

para a coleta de dados. A terceira ocorrência foi a de usuários cadastrados, proprietários de 

estabelecimentos, que, entre a data de cadastramento e submissão da demanda original e a data do 

contato para a pesquisa, informaram ter mudado de ramo de atividade, fato que, na percepção dos 

mesmos, tornaria inócua a eventual contribuição para a pesquisa. A quarta ocorrência é similar a essa 

última, situando-se a diferença no fato de que ao invés de mudança de ramo constatou-se o 

encerramento das atividades dos empreendimentos, fato que motivou os usuários ao entendimento 

quanto à não oportunidade em participarem da pesquisa. A quinta ocorrência, a mais frequente, foi a 

de usuários que, conquanto tivessem seus cadastros completos (notadamente endereço, telefone e 

endereço de e-mail), os mesmos encontravam-se desatualizados, impedindo o estabelecimento de 

contatos. Finalmente a sexta ocorrência refere-se a usuários que, por razões as mais variadas, 

recusaram-se a receber os bolsistas e, consequentemente, a participar da pesquisa. Outras duas 

informações de relevo, a serem ora destacadas são: a) número não desprezível de usuários relatou não 

se recordar de haver demandado os serviços do SBRT, fato que foi considerado prejudicial para a 

coleta de dados; b) também número expressivo de usuários com os quais foram estabelecidos contatos 

foi de pessoas físicas, que postaram demandas para atendimento de curiosidades e interesses pessoais. 

A síntese dessa etapa, preparatória para a pesquisa, pode ser ilustrada nos seguintes dados percentuais 

(extraídos da tabela 2), em relação ao total de 90 usuários selecionados para a pesquisa: usuários não 

localizados – 36,7%; usuários que declinaram em participar – 47,8%; usuários participantes – 15,5%. 

Quanto aos usuários SIRT, dos inicialmente selecionados foram estabelecidos contatos, exitosos, com 

apenas nove dos vinte usuários. Restou o desafio de buscar ampliar essa base de usuários e nesse 

momento enfrentou-se uma nova dificuldade: constatou-se que grande parte das demandas postadas 

como induzidas (um total de 97) estavam cadastradas em nome de apenas dois parceiros institucionais 

do SIRT no plano local: a Incubadora de Empresas de Araraquara e o Projeto Centro Paulista, que 

operaram como agentes de indução de demandas. Foram estabelecidos, então, contatos com 

representantes desses dois parceiros, com vistas a resgatar dados relativos aos efetivos usuários das 

demandas. Isso demandou esforço de memória por parte dos representantes, em vista da ausência de 

registros formais das demandas postadas, esforço esse que resultou parcialmente infrutífero, embora 

houvesse contribuído para acrescentar dez novos usuários, dos quais cinco resultaram favoráveis em 

termos de contatos posteriormente realizados. A síntese dos resultados dessa etapa preparatória pode 

ser visualizada na tabela 03:  
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Tabela 03 - Tratamento dos usuários SIRT 

 

 

Também nesse caso, ou seja, das demandas induzidas, enfrentou-se, contrariando-se as expectativas 

iniciais, as mesmas dificuldades observadas no campo das demandas espontâneas: usuários com 

contatos desatualizados ou perdidos; usuários que mudaram de ramo ou encerraram atividades; 

usuários que não se recordavam de haverem participado da postagem de demandas; usuários que não 

mais trabalhavam na empresa para a qual postaram a demanda, entre outras. Dando por encerrados os 

esforços, foram selecionados 14 usuários, aos quais foi aplicado o instrumento de coleta de dados. 

A síntese dessa etapa pode ser ilustrada nos seguintes dados percentuais (extraídos da tabela 3), em 

relação ao total de 137 usuários selecionados para a pesquisa: usuários não localizados – 70,8%; 

usuários que declinaram em participar – 19,0%; usuários participantes – 10,2%. 

Outro dado que pudemos perceber foi a notória diferença de reação dos usuários à pesquisa. Notamos 

que os usuários SBRT foram, em média, mais receptivos à pesquisa, atendendo os pesquisadores, se 

recordando das demandas postadas e apresentando críticas ao sistema, enquanto os usuários SIRT 

foram em média ligeiramente menos receptivos aos pesquisadores. Isso pode ser atribuído ao fato de 

que, no caso dos usuários SBRT, aqueles que eram menos receptivos já se negavam de pronto a 

participar da pesquisa (07 do 57, cerca de 12%, que houveram contato declinaram a participar da 

pesquisa sem apresentar as razões) restando assim somente os mais receptivos a integrarem a pesquisa. 
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Já os usuários SIRT, por participarem das incubadoras ou projetos de consultoria a microempresas, se 

sentiam mais coagidos a participarem, de modo que os usuários que declinaram foram somente 4 de 

um total de 40, cerca de 10% dos usuários que houve contato. Se levarmos em conta somente os 

usuários em que se conseguiram um primeiro contato, essa diferença torna-se mais evidente ainda, 14 

de 57 (24,56%) dos usuários SBRT aceitaram participar da pesquisa enquanto 14 de 40 (35%) dos 

usuários SIRT aceitaram, atribuindo-se essa maior participação à sensação de obrigatoriedade dos 

usuários SIRT em razão de dependerem dos parceiros do programa em nível local. 

3. Discussão 

Diante dos resultados da pesquisa em campo, os pesquisadores puderam apurar qualitativamente a 

realidade advinda do serviço prestado, bem como a veracidade das informações coletadas. Os 

pesquisadores, ao contatarem os usuários da amostra, deparam-se com o principal problema da 

pesquisa: a ausência e a desatualização dos dados. Por isso, a amostra teve de ser reduzida ao mínimo 

possível. Outro ponto importante é que mesmo os usuários que se mostraram disponíveis para a 

pesquisa, em sua grande maioria não atribuíram a desejável importância à mesma, revelando, uma vez 

mais, indiferença e distanciamento. Sabe-se que a tecnologia da informação facilitou, e muito, a 

relação entre as pessoas e os serviços, contudo, a mesma torna-se cada vez mais superficial. Hoje em 

dia, por exemplo, grande parte dos acessos pela internet são facilmente esquecidos, muitas das vezes 

as pessoas fazem cadastros, solicitam alguma informação e esquecem até mesmo do que foi solicitado. 

Por meio dessa superficialidade, pudemos destacar a importância do contato mais direto e do feedback, 

logo ao enviar a nota técnica, possibilitando também que o usuário tire dúvidas e almeje a efetiva 

aplicação da mesma. 

O exposto acima detalha as percepções que antecederam a visita, porém muita das vezes a fase de 

coleta de dados, mostrou diretamente o que já havia sido previsto via contato telefônico. Alguns 

usuários não se recordavam ao certo do que haviam perguntado no sistema online, outros não 

entenderam a(s) nota(s) técnica(s) enviadas e por isso não a(s) implantaram, bem como outros 

entenderam e por outros motivos não implantaram, por último outros implantaram e geraram algum 

tipo de inovação de baixa complexidade. 

Pode-se reparar também que o serviço, por ser online, gratuito e público, sua função fica, muitas 

vezes, desviada. Ou seja, alguns usuários o utilizam para a feitura de trabalhos acadêmicos (pesquisas 

científicas, TCCs, entre outros), outros o utilizam como forma de trabalho (consultores consultam o 

serviço e com ele prestam consultorias), outros tantos o utilizam por curiosidade. Esses desvios 

podem, muitas das vezes, sobrecarregar o serviço e talvez impossibilitar com que os empreendedores 

ou futuros empreendedores não consigam obter a nota técnica no tempo do qual necessitam. 

Em relação ao tempo de espera das notas técnicas, pode-se perceber que grande parte dos 
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entrevistados também acredita ser um tempo muito longo por se tratar de demandas que visam 

melhorar e otimizar processos e produção o que por vezes pode alterar e muito o lucro da empresa, 

inclusive quando se trata de encontrar fornecedores, que deve ser o mais rápido possível. 

Pudemos notar que a presença do agente indutor altera as dinâmicas de relação entre o usuário e o 

sistema, de algumas formas positiva e de outras negativamente. Porém ao mesmo tempo inferimos a 

predominância da preferência dos usuários por um contato direto com um agente indutor na hora de 

realizar sua postagem de forma que, apesar dos aspectos negativos, a indução de demandas revela-se 

um positivo avanço nas relações com os usuários na busca da inovação de baixa complexidade. 

Apesar dos problemas enfrentados no procedimento de coleta de dados, pudemos inferir graves 

problemas tanto na manutenção do banco de dados do SBRT tanto quando nos procedimentos de 

indução de demanda pelo SIRT e os indutores de demanda a ele associados. Quanto ao primeiro a 

forma de inscrição no serviço, que permitia ao usuário não colocar nome completo por exemplo, bem 

como à não atualização periódica das informações dos usuários se mostraram pontos decisivos em 

dificultar a localização destes usuários. Quanto ao SIRT e aos agentes indutores notou-se uma postura 

paternalista dos agentes, elaborando as demandas pelos usuários ao invés de induzi-los a utilizar o 

sistema.  
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RESUMO 
O presente trabalho busca identificar a evolução da complexidade da pauta do Brasil entre 2006 e 2015, no 
sentido de apontar possibilidades de políticas públicas para desenvolvimento de arranjos produtivos locais 
(APLs) em setores comercializados internacionalmente pelo País que possam contribuir para seu 
desenvolvimento econômico. Para tal, ele utiliza o método exploratório- descritivo, que proporciona uma visão 
geral das principais ideias relativas ao comércio internacional e arranjos produtivos locais, e de pesquisa 
documental, ao explorar os dados e informações disponibilizadas pelo DataViva. O trabalho busca reforçar a 
importância do comércio internacional, da teoria da complexidade e do desenvolvimento de APLs para a 
economia de uma localidade. Os resultados mostraram que a pauta exportadora do Brasil vem perdendo 
complexidade ao longo dos anos, o que mostra a importância de desenvolver políticas públicas de estímulo a 
APLs capazes de agregar diversidade e ubiquidade à economia. 
Palavras-chave: comércio internacional; pauta exportadora; Arranjos Produtivos Locais; desenvolvimento 
econômico; 
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EVOLUÇÃO DA COMPLEXIDADE DA PAUTA EXPORTADORA DO 
BRASIL ENTRE 2006 E 2015: 
ALTERNATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE APLS 

VASCONCELOS, Felipe Lopes Vieira 

ROCHA, Elisa Maria Pinto da 

INTRODUÇÃO 

A partir do início da década de 2000, importantes mudanças no cenário econômico internacional 

transformaram a economia brasileira. Dois acontecimentos merecem destaque ao tratar de tais 

mudanças: a crise financeira internacional de 2008 e a consolidação da China como uma das principais 

potências econômicas do mundo. A crise financeira internacional de 2008 gerou a exaustão dos 

créditos para o comércio exterior e, em seguida, a retração dos mercados internos e investimentos 

financeiros na economia brasileira. Esta enfrentava simultaneamente a queda brusca nos preços dos 

principais produtos exportados pelo País, o que culminou na geração de desemprego setorial. Nesse 

contexto, é concebida uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil que se materializava em 

políticas públicas macroeconômicas, industriais, de ciência, tecnologia e inovação, dentre outras. 

O crescimento chinês proporcionara uma maior demanda do País por commodities e aumentara suas 

exportações de recursos minerais e energéticos. Neste cenário, o Brasil intensificou suas relações 

comerciais com a economia chinesa suprindo partes de sua demanda agregada e absorvendo sua  

oferta. A participação significativa da China na pauta de exportação do Brasil se traduziu na relativa 

dependência do País às oscilações no setor de commodities, criando, de tal modo, uma relação de 

dependência da economia brasileira à chinesa. Dessa mesma forma, a desaceleração do crescimento 

chinês em 2015 e a consequente queda nos preços das commodities no mercado internacional afetaram 

o comportamento da balança comercial do Brasil. 

A predominância do setor de commodities na pauta exportadora brasileira enfraquece a posição 

comercial e produtiva do País. Por ser pouco intensivo em conhecimento e tecnologia, o setor de 

commodities não adiciona um valor significativo aos processos de produção e entrega de produtos ao 

consumidor final, ou seja, pouco adiciona às cadeias globais de valor. Logo, o grande peso deste setor 

nas exportações brasileiras e a pouca significância de produtos complexos capazes de agregar valor às 

cadeias globais culminam, em longo prazo, em prejuízo ao desenvolvimento econômico do País pelo 

impacto na geração de renda, na dependência tecnológica e na vulnerabilidade externa (REIS, 2015). 

Umas das alternativas do Estado frente este gargalo é o investimento na organização e coordenação de 

empresas que compõem Arranjos Produtivos Locais - APLs alinhados à estratégia de desenvolvimento 

do País. A fim de diminuir a dependência externa da economia brasileira, a orientação para o aumento 
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do valor agregado e da complexidade da pauta de exportação do País põe-se também como uma forma 

de geração e distribuição de renda. 

Dessa forma, o tema do presente trabalho é a identificação da evolução da complexidade da pauta de 

exportação do Brasil entre 2006 e 2015. Para isso, utiliza-se o Índice de Complexidade do Produto e o 

Índice de Complexidade da Economia desenvolvidos por Hausmann (2014) e demais dados  

pertinentes disponibilizados pela plataforma DataViva (dataviva.info) - ferramenta que disponibiliza 

informações econômicas e sociais de diversas das localidades e ocupações do Brasil - e relaciona-se a 

possibilidade de aumento de complexidade à formação dos arranjos produtivos locais. 

O reconhecimento das três funções do Estado definidas por Musgrave (1974), a função alocativa, 

distributiva e estabilizadora, e o cenário de recorrentes crises financeiras na primeira década dos anos 

2000 induziu a retomada da questão do desenvolvimento brasileiro na agenda de políticas públicas do 

País. A proposição feita neste artigo põe a organização e a coordenação do Estado de algumas APLs 

como uma possibilidade de enfrentamento da dependência da economia brasileira a flutuações 

externas. O Estado, através da coordenação de APLs de produtos mais complexos poderá, assim, 

exercer a função estabilizadora, de manutenção do pleno emprego, através da estabilidade econômica 

proporcionada por uma economia menos dependente. 

No conjunto de políticas de desenvolvimento produtivo, os arranjos produtivos locais caracterizam-se 

por ser um grupamento de empresas, por vezes interligadas a uma indústria motriz, ao qual são 

fornecidos produtos intermediários produzidos pelas organizações ao seu redor. A proximidade 

geográfica, entretanto, não é suficiente para esgotar as vantagens possivelmente oferecidas por tal 

grupamento. Para que estas assumam o papel de desenvolver iniciativas com foco em indústrias ou 

sistemas produtivos intensivos em conhecimento são necessárias políticas públicas de incentivo para 

tal. O incentivo coloca-se como um direcionador da produção a economia menos vulnerável, 

considerando que, majoritariamente, os arranjos produtivos locais formam-se de forma espontânea e 

sem planejamento, o que culmina na oferta de produtos que pouco adicionam às cadeias globais de 

valor. Um exemplo desta dinâmica é a formação de uma APL em Betim, região metropolitana de Belo 

Horizonte, após a instalação da FIAT na cidade. Empresas de peças automotivas passaram então a 

instalarem-se ao redor para fornecer os produtos para fabricação dos automóveis da indústria motriz 

(FUINI, 2014). 

Na vista de elaborar políticas capazes de desenvolver os diversos setores e localidades do País, deve-se 

buscar explorar as diferentes potencialidades presentes nos territórios, buscando meios de se fomentar 

atividades produtivas sustentadas. As políticas direcionadas ao desenvolvimento dos arranjos 

produtivos locais podem envolver, então, tanto objetivos de avanço tecnológico e ganhos de 

competitividade em escala regional e nacional quanto objetivos sociais de inclusão e geração 

disseminada de renda a partir do aproveitamento de potencialidades locais (MATOS et al., 2016). 
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A identificação da evolução da complexidade da pauta do Brasil poderá sugerir e orientar a 

Administração Pública na condução de políticas que permitam o fomento da atividade econômica do 

País. Além disso, poderão contribuir para a formulação de políticas voltadas para o estímulo de APLs 

e para o alcance de padrões satisfatórios de desenvolvimento econômico local e regional alinhados à 

estratégia de diminuição de vulnerabilidade externa. Além disso, o presente trabalho traz uma 

contribuição à discussão do comércio internacional, ao trazer uma aplicação da Teoria da 

Complexidade Econômica de Hausmann (2014) à caracterização da pauta brasileira. Portanto, será 

possível apontar as influências do comércio internacional no desenvolvimento econômico. Além disso, 

são indicadas possíveis alternativas para que o País possa reduzir sua vulnerabilidade econômica 

externa e o impacto das crises em nível local através do fomento de arranjos produtivos locais de 

forma coordenada e organizada. 

A partir dessa contextualização, surgem as seguintes questões: quais são os setores brasileiros de 

maior participação na pauta exportadora e qual a sua evolução entre 2006 e 2015? De que forma esses 

setores influenciam no desenvolvimento econômico e na vulnerabilidade externa do País? E os APLs 

de quais setores deveriam ser alvo de políticas públicas de fomento para aumentar o nível de 

complexidade da economia do Brasil? 

Dessa forma, o objetivo geral do presente trabalho é a identificação da evolução da complexidade da 

pauta do Brasil entre 2006 e 2015, no sentido de apontar possibilidades de políticas públicas para 

desenvolvimento de arranjos produtivos locais em setores comercializados internacionalmente pelo 

País que possam contribuir para seu desenvolvimento econômico. Para tal, analisou-se primeiramente 

a balança comercial brasileira no período citado e o Índice de Complexidade da Economia (Economic 

Complexity Index – ECI) entre 2006 e 2014. Após esse momento, utilizou-se o Índice de 

Complexidade do Produto (Product Complexity Index – PCI) para compreender quais foram as 

variações de complexidade dentre os setores exportados que influenciaram o desempenho do ECI no 

período apresentado. Por fim, utilizou-se o conceito de arranjos produtivos locais para que seja 

possível elaborar futuras propostas de políticas públicas no tema. 

O presente trabalho utiliza o método exploratório-descritivo. Utiliza-se de procedimentos técnicos 

relativos ao levantamento bibliográfico, que proporcionam uma visão geral das principais ideias 

relativas ao comércio internacional e APLs, e de pesquisa documental, ao explorar os dados e 

informações disponibilizadas pela plataforma DataViva para analisar a pauta exportadora brasileira. 

Este trabalho é dividido em cinco capítulos. O primeiro é a Introdução aqui apresentada. O segundo 

capítulo, Revisão da Literatura, traz uma discussão das principais teorias e ideias concernentes ao 

comércio internacional e ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais. No capítulo seguinte, 

descreve-se sua Metodologia, e o quarto capítulo é dedicado à apresentação e análise dos dados, ou 

seja, a Interpretação dos Resultados. Este capítulo encontra-se subdividido em três seções: a primeira, 
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que trata da evolução da Balança Comercial do Brasil; a segunda, que trata do Índice de  

Complexidade da Economia brasileira; e a terceira, que trata da evolução dos principais setores da 

pauta exportadora do País e traz a discussão sobre setores que poderiam ser alvo de políticas públicas 

de estímulo a APLs. No quinto e último capitulo são apresentadas as Considerações Finais  do 

trabalho. 

1. Revisão da Literatura 

Neste capítulo é apresentado a conceituação de algumas das principais teorias que dizem respeito ao 

comércio internacional e ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais, além de discorrer sobre os 

principais conceitos de comércio exterior apresentados pela plataforma DataViva, tais como o Índice 

de Complexidade do Produto – PCI e o Índice de Complexidade da Economia - ECI. Então, a revisão 

da literatura realizada a seguir é essencial para compreender a importância do comércio internacional 

para o desenvolvimento da economia de uma determinada região. Além disso, são apresentados os 

principais conceitos do DataViva, ferramenta chave para a elaboração deste trabalho. 

1.1 Teorias do Comércio Internacional 

Pode-se dizer que Ricardo (1817) foi um dos percussores da teoria econômica internacional ao criar a 

tese de que a disparidade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento é pautada pela diferença 

entre suas estruturas produtivas. O autor defendia que os países, por possuírem diferenças relativas de 

produtividade, deveriam especializar-se nos produtos em que produzissem melhor, ou seja, naqueles 

em que possuírem vantagens comparativas. Dessa forma, iriam se especializar ao exportar produtos 

que nos quais produzissem com eficiência em relação a outras localidades, e iriam importar aqueles 

em que não conseguissem produzir dessa forma, o que garantiria ganhos relativos. 

A fim de exemplificação cita-se a estrutura produtiva da Alemanha na produção de café processado. 

Se a exportação mundial de café processado correspondeu a 0,2% da pauta total, e a exportação alemã 

desse mesmo produto correspondeu a 5% da pauta do país, pode-se dizer que ele possui vantagens 

comparativas na exportação de café e, de acordo com a Teoria Ricardiana de Vantagens Comparativas, 

é profícuo que ele continue a exportá-lo (HAUSMANN, 2014). 

Diferentemente dessa teoria, o modelo de Hecksher-Ohlin afirma que a principal fonte de comércio 

entre as nações é determinada pela sua quantidade de recursos, tais como os fatores e a tecnologia de 

produção. Portanto, o país irá se especializar em produtos que irão utiliza-los de maneira mais 

intensiva. Se o país possuir abundância de capital, ele deverá se especializar nos produtos que exijam 

grande quantidade de capital em sua manufatura. Se ele possui abundância de recursos naturais, 

especializar-se-á naqueles que demandarem grandes volumes desses recursos, e assim por diante. De 

acordo com o modelo, mesmo se os países possuírem tecnologias similares, caso haja diferença nos 
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fatores de produção, eles deverão se especializar na produção de bens nos quais possuem uma maior 

quantidade disponível (sejam eles mão-de-obra, capital, recursos naturais, etc.). Consequentemente, 

países irão exportar esses bens intensivos em fatores de produção presentes em seu território e 

importar aqueles que sejam escassos (MUNDURUCA, 2010). 

Conforme é afirmado por Krugman (1991), não apenas as diferenças produtivas importam, mas as 

diferentes localidades geográficas influenciam nas disparidades econômicas. Assim, a especialização 

dos produtos não ocorre de maneira homogeneamente distribuída pelo globo. O que ocorre é a 

especialização do processo de produção entre diferentes países de uma região específica, o que 

desenvolve algumas localidades em detrimento de outras, reforçando as assimetrias entre centro e 

periferia. Essas assimetrias ficam mais claras ao se observarem as regiões que apresentam países 

desenvolvidos, como a América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e a União Europeia. Até mesmo 

ao se analisarem continentes que estão em processo de desenvolvimento, as atividades industriais se 

encontram em uma mesma região de seu território, entre países próximos. 

Posner (1961), por outro lado, coloca os fatores tecnológicos como principal fator impulsionador da 

especialização. Países que conseguem novos avanços tecnológicos são capazes de obter ganhos 

econômicos, pois deterão o monopólio daquela tecnologia até que outros países consigam alcança-lo 

(esse período é conhecido como “immitation log”). De acordo com o autor, as inovações tecnológicas 

por si só já possibilitam que os países sejam exportadores e são elas as responsáveis pela inserção dos 

países no comércio internacional. Os países devem, então, investir constantemente em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, pois as inovações tecnológicas são responsáveis por darem, a eles, 

vantagens comparativas e ganhos de competitividade. 

Seguindo essa mesma lógica de pensamento, a Teoria do Ciclo do Produto de Vernon (1966) defende 

que a vantagem das firmas norte-americanas estaria relacionada à sua inovação em produtos e 

processos. O autor afirma que a inovação, a qualificação de mão-de-obra, e as economias de escala são 

de alta relevância para a definição dos padrões de comércio. Porém, há uma lacuna entre ter 

conhecimento científico e formatar produtos. Os Estados Unidos, por exemplo, são privilegiados por 

atuarem em uma economia grande e dinâmica, na qual a intensa concorrência estimulava o 

investimento em Pesquisa e Desenvolvimento, que permitia ganhos maiores que em mercados 

tradicionais. Assim, as empresas norte-americanas tendiam a investir no exterior para fabricar 

produtos que antes eram desenvolvidos para o mercado interno. Consequentemente, de acordo com 

Vernon (1966), os produtos mais maduros eram produzidos em países mais sofisticados e os mais 

padronizados, nos países periféricos. 

1.2 Estado e Arranjos Produtivos Locais 

A associação da eficiência coletiva às externalidades, que fora proposta por Marshall (1920), evidencia 

que a produção de uma firma ou utilidade de um indivíduo depende de alguma outra atividade de uma 
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firma ou indivíduo por um meio que não é comprado ou vendido, ou seja, não é comercializado. As 

economias, principalmente as vinculadas à área de conhecimento, dependem, especialmente, do 

volume agregado de produção em todo o mundo, enquanto algumas dependem do volume agregado de 

produção em seus arredores. Dessa forma, a concentração de negócios de caráter semelhante em uma 

mesma localidade, de acordo com o autor, geram importantes economias externas e, 

consequentemente, produzem eficiência coletiva. Marshall denominou essa concentração de 

“indústrias localizadas”, o que já introduzia a ideia de arranjos produtivos locais. O conceito de APL 

surgiu no debate brasileiro a partir da década de 1990, a partir de discussões do Ministério da Ciência 

e da Tecnologia, o que introduziu o desenvolvimento de políticas públicas focadas neste tema 

(COSTA, 2010). 

Os arranjos produtivos locais surgem, de acordo com Erber (2008) e em consonância com as ideias de 

Marshall (1920), de forma espontânea, mas seu desenvolvimento e organização dependem da 

interação com os agentes envolvidos, que podem ser instituições que provêm serviços de vários tipos, 

como treinamento de pessoal e assistência mercadológicas e com as autoridades públicas. Os APLs, 

então, são aglomerações territoriais de agentes econômicos, sociais e políticos vinculados entre si ao 

permitirem ganhos coletivos de eficiência e, por isso, são importantes objetos de estudo acadêmico e 

de políticas públicas. 

Santos e Guarneri (2000) consideram os APLs como um fenômeno vinculado às economias de 

aglomeração, associadas à concentração geográfica de empresas fortemente ligadas entre si por fluxos 

de bens e serviços, o que permite ganhos mútuos e operações mais produtivas. Um fator de estímulo 

destacado pelas autoras é o processo de terceirização pela busca de fornecedores competitivos, 

dinâmica já avançada em setores da indústria automobilística, por exemplo. Na dinâmica desta 

indústria comumente há uma empresa, chamada pelas autoras de empresa-âncora, que determina as 

necessidades de capacitação, qualidade e padrões de produtividade de seu conjunto, uma vez que seu 

nível de competitividade depende diretamente desses fatores. 

Puga (2003) destaca a participação de significativo número de Pequenas e Médias Empresas nos APLs 

e evidencia a presença de capital social em sua estrutura, definido como grau de cooperação entre as 

empresas e integrantes do arranjo produtivo. A formação desta rede de cooperação, como descrita pelo 

autor, fora facilitada pela ação de agências de desenvolvimento e condições de financiamento mais 

adequadas à realidade dos integrantes. Estes integrantes buscam aprimorar vários elementos 

competitivos, tais como os processos gerenciais, a capacitação de recursos humanos, a tecnologia, os 

processos produtivos, etc. Os processos, porém, devem contar com auxílio técnico de universidades e 

centros de pesquisa, uma vez que a formação espontânea nos arranjos por vezes culmina em certo grau 

de desorganização. 

Cassiolato e Lastres (2003) afirmam que o aproveitamento das sinergias coletivas geradas pela 
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participação em APLs fortalecem as chances de sobrevivência no mercado, principalmente no que diz 

respeito às micro e pequenas empresas. Enquanto isso, Olave e Amato Neto (2000) consideram o 

arranjo produtivo local como um modelo voltado para uma maior cooperação entre as empresas, pois 

operam em determinada cadeia produtiva e região e oferecem elementos para a elaboração de políticas 

industriais. 

Embora os APLs possam ser considerados como uma entidade singular, seu desenvolvimento é 

desigual e combinado. Em modelos mais simples de clube, em que se supõe que seus membros são 

homogêneos, sua interação leva a um ótimo de Pareto (situação máxima de eficiência) em termos de 

tamanho e distribuição de benefícios. Porém, quando se leva em conta a diferença entre seus membros, 

assimetrias de informação e custos de transação, percebe-se a necessidade das políticas públicas para 

intervir no fomento desses arranjos. Recomenda-se a intervenção pública principalmente em áreas em 

que a “precificação” dos serviços prestados pelos membros é problemática, como centros de pesquisa, 

formação de empreendedores e apoio à exportação (ERBER, 2008). 

Santos e Guarneri (2003) apresentam um ponto importante ao destacar que a proximidade geográfica 

não é suficiente para o esgotamento das possibilidades que os Arranjos Produtivos Locais apresentam. 

Para que os ganhos mútuos e operações mais produtivas sejam materializados faz-se necessário a 

intervenção pública para organização e coordenação das empresas. 

1.3 Conceitos abordados pelo DataViva 

Hausmann (2014) traz uma abordagem diferente ao comércio internacional ao relacionar prosperidade 

econômica com a capacidade das localidades em expandirem não só sua estrutura produtiva, mas sua 

base de conhecimento, criando uma rede complexa de organizações e mercados. A ideia de 

Complexidade Econômica elaborada pelo autor, denominada Product Space, é definida a partir dos 

conceitos de diversidade e ubiquidade. O primeiro diz respeito ao número de produtos que a localidade 

consegue exportar com vantagem comparativa, e o segundo é definido pelo número de países que 

também conseguem exportar esse produto (ou seja, produtos que demandam grande conhecimento só 

são produzidos por um número reduzido de países). 

A teoria de Hausmann (2014) de Complexidade Econômica acabou por inspirar o PCI, presente na 

ferramenta DataViva (dataviva.info). Ele é o responsável por indicar quais produtos apontam 

economias capazes de exportar uma variedade de produtos (diversidade) e quais deles são exportados 

por poucas regiões (ubiquidade). Ou seja, ele é o responsável por indicar quais produtos apontam para 

maior ou menor complexidade da localidade em que são produzidos. A teoria do autor também 

inspirou a criação do ECI, que mede o quão diversificado e complexo é a pauta exportadora de uma 

região a partir da média ponderada do PCI dos produtos em que ela possui vantagem comparativa 

revelada. 
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A complexidade da economia de uma região reflete a quantidade de seu conhecimento produtivo, que 

é fragmentado em partes chamadas de capacidade produtiva, de difícil acúmulo. Como será visto no 

decorrer da Metodologia, quanto maior o PCI de um produto, mais capacidades são necessárias para 

sua produção, e quanto menor, reduzidas são essas capacidades necessárias. O produto Máquinas para 

Usinagens de Metais, por exemplo, foi considerado complexo ao se consultar o DataViva, pois 

apresentou uma PCI de 2,592 em 2015, enquanto o produto Café, de PCI -1,867 em mesmo período, 

foi considerado pouco complexo13. O PCI é o principal indicador utilizado neste trabalho, pois 

auxiliará na determinação da complexidade da pauta exportadora do Brasil. 

Dessa forma, o estímulo à exportação de produtos complexos torna-se importante para que sejam 

desenvolvidos arranjos produtivos locais com capacidades produtivas de alto nível. As empresas, para 

originar esses produtos, são demandadas a desenvolver tecnologias, sistemas de informação, processos 

produtivos, treinamento de pessoal, etc. que, conforme visto na seção anterior, serão intercambiadas 

entre os agentes econômicos dos APLs, gerando ganhos coletivos de eficiência. Assim, quanto mais 

capacidades produtivas são desenvolvidas pela empresa, maiores são os ganhos de eficiência. 

Em outras palavras, produtos complexos demandam cadeias produtivas complexas e, ao estimular sua 

produção, são desenvolvidas capacidades e gerados ganhos coletivos de eficiência muito maiores do 

que em produtos de menor complexidade. Tomam-se como exemplos, novamente, os produtos 

Máquinas para Usinagens de Metais e Café. Para desenvolver o primeiro, é necessário que haja um 

conhecimento sobre o manuseio de aço, sequência de usinagem, um perfeito know-how para garantir 

que a máquina realize seus movimentos de corte e rotação, além de informações de programação para 

garantir que seu funcionamento seja feito da melhor forma possível. Por demandar tantos 

conhecimentos produtivos, é possível que determinada região ou conjunto de empresas que possuam 

capacidade para desenvolver algo dessa complexidade também sejam capazes de produzir produtos 

que demandem capacidades semelhantes como, por exemplo, máquinas laminadoras e máquinas de 

moldagem de metais. 

Por outro lado, a região ou conjunto de empresas que estiver envolvido em na exportação de café 

atrairá mais agentes que tiverem capacidades semelhantes às que envolvem o produto que, nesse caso, 

seriam as que também possuírem técnicas de plantio e lavoura. Ou seja, os agentes econômicos que 

exportarem café, provavelmente, possuirão capacidades para produzir apenas produtos através dessas 

técnicas, como mandioca, pimenta, banana, etc. (também se devem levar em conta, evidentemente, as 

condições de clima e solo da localidade). É evidente que a exportação de café pode envolver a 

agroindústria e, por isso, envolver agentes econômicos que possuam capacidades produtivas elevadas. 

Porém, o envolvimento de processos produtivos mais tecnológicos, como os presentes nas máquinas 

de moldagem ou mesmo na agroindústria, não são exclusivamente necessários para a produção de 

                                                   
13 Valores retirados da plataforma DataViva (dataviva.info) 
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café, o que faz com ele demande capacidades produtivas muito menores do que no primeiro caso. 

O conceito de proximidade, todavia, parte da premissa de que o acúmulo de novas capacidades é mais 

fácil quando são combinadas com outras que já existem. Regiões estão propensas a desenvolverem 

produtos de capacidades que elas já possuam. Assim, a proximidade realiza uma identificação das 

capacidades através da análise da probabilidade de os produtos serem co-exportados. Ou seja, 

seguindo a mesma lógica dos APLs, se dois produtos requerem capacidades semelhantes e, se uma 

região exportar um deles, também estará propensa a exportar o outro, pois induzirão a presença de 

empresas que produzem bens e serviços que demandam recursos similares. De acordo com o Product 

Space definido por Hausmann (2014), produtos com maior probabilidade de serem co-exportados são 

considerados produtos conectados na rede, já que possuem semelhantes conhecimentos produtivos 

necessários para sua fabricação. 

Enquanto a proximidade define a similaridade entre um par de produtos, faz-se necessário quantificar 

a distância entre os produtos que uma região desenvolve e as que não. Dessa forma, o DataViva 

disponibiliza o conceito de distância, também feito por Hausmann (2014), que é definida como o 

resumo das proximidades entre todos os produtos e um produto p específico. Em outras palavras, a 

distância determina a proporção de produtos conectados a p que a região não exporta. Se a região 

exportar a maioria dos produtos relacionados a p, a distância será próxima de zero e, caso ela exportar 

apenas uma pequena parcela desses produtos, a distância será grande (próxima de 01). 

Por fim, o Índice de Vantagem Comparativa Revelada (Revealed Comparative Advantage – RCA) é 

baseado na teoria ricardiana de vantagens comparativas, já abordado anteriormente. O DataViva 

disponibiliza esse índice no âmbito do comércio mundial (RCA Internacional) e levando em conta 

apenas as exportações brasileiras (RCA Doméstico), para que se tenha uma noção de vantagens 

comparativas considerando-se a pauta exportadora mundial e doméstica. Caso o RCA seja igual a um, 

a região exporta exatamente a participação média se o total de exportações do produto fosse dividido 

pelo número de regiões. Se o RCA for menor que um, ela exporta menos que a participação média, ou 

seja, não apresenta vantagens na exportação desse produto. Se o RCA for maior que um, a região 

exporta mais do que a participação média, o que significa que ela possui vantagem comparativa na 

exportação do produto em relação às demais regiões. Dessa forma, quanto maior o RCA, a região 

apresenta mais vantagens na exportação desse produto para o resto do mundo. A seguir é apresentada  

a Metodologia do trabalho. 

2. Metodologia 

Para atingir o objetivo de identificar a evolução de complexidade da pauta exportadora do Brasil entre 

2006 e 2015, e a partir da caracterização proposta por Gil (2008), pode-se afirmar que este trabalho 

aproxima-se de um estudo exploratório-descritivo. Ele utiliza dos procedimentos técnicos relativos ao 
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levantamento bibliográfico (no sentido de proporcionar uma visão geral das principais teorias e ideias 

que envolvem o comércio internacional e os arranjos produtivos locais) e à pesquisa documental, 

retratada pela intensa exploração dos dados e informações disponibilizados na plataforma de dados 

DataViva (dataviva.info), uma plataforma aberta de pesquisa desenvolvida pelo Governo de Minas 

Gerais e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), em parceria com 

o Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), responsável por disponibilizar os principais dados 

econômicos do Brasil e seus demais recortes geográficos, gerando informações para o planejamento e 

elaboração de políticas públicas e investimentos públicos e privados. 

2.1 Dados ofertados pelo DataViva 

A Teoria da Complexidade Econômica de Hausmann (2014) tornou-se referência nos estudos das 

estruturas produtivas dos países e acabou por inspirar o DataViva, plataforma de dados e informações 

inovadora capaz de agregar valor às análises econômicas e ao acesso a dados públicos no geral 

(ocupação, emprego, educação, etc.). O DataViva apresenta três bases de dados: os microdados da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), que apresenta informações detalhadas sobre os 

trabalhadores brasileiros, como sua remuneração, tipo de vínculo, número de horas contratuais 

trabalhadas por semana, dentre outros; as informações da United Nations Commodity Trade Statistics 

Database (UN Comtrade), que contém estatísticas detalhadas sobre importações ou exportações 

relatadas pelas autoridades estatísticas de cerca de 200 países ou áreas; e a base de maior relevância 

para o presente trabalho que é a extraída da Secretaria de Comércio Exterior/Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (SECEX/MDIC). 

A base de dados da SECEX/MDIC apresenta informações anuais de exportação e importação do Brasil 

e suas demais divisões territoriais. Os itens são codificados segundo a Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM), que é uma norma regida pelas definições de um sistema harmonizado criado pela 

Organização Mundial das Alfândegas conhecido como Harmonized Code (HS Code). Os produtos 

disponibilizados são desagregados em posição (HS Code de 4 dígitos) e em seção (agrupamento de 

produtos HS Code de 4 dígitos) para o período situado entre janeiro de 2000 e março de 2016. É 

importante informar que o Índice de Complexidade do Produto só está disponível até o ano de 2015 e 

o Índice de Complexidade da Economia, até 2014, já que o Observatório da Complexidade Econômica 

(MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2012), banco de dados do Product Space, só 

apresenta os índices até esses anos. 

2.2 Cálculo dos Índices de Complexidade Abordados 

Para compreender o Índice de Complexidade do Produto, deve-se, primeiramente, compreender que o 

Product Space parte de uma compilação de dados de países/regiões e produtos por eles exportados, 

que é representado matematicamente através da matriz Mcp, onde Mcp=1 se o país c consegue exportar 
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o produto p de forma competitiva. O índice baseia-se na ideia de vantagens comparativas reveladas 

(RCA) cuja fórmula matemática foi elaborada por Balassa (1965): 

 

Em outras palavras, afirma-se que uma determinada região c tem vantagens comparativas na produção 

de p em determinado ano se a parcela do produto p na pauta de exportações da região c for maior do 

que a parcela do produto p no comércio mundial (RCA>1). 

Conforme abordado no referencial teórico, o PCI é baseado nos conceitos de ubiquidade e diversidade 

desenvolvidos por Hausmann (2014): produtos complexos são aqueles que são desenvolvidos por 

poucos países e, ao mesmo tempo, países que são capazes de desenvolver uma grande variedade de 

produtos. As noções de diversidade e ubiquidade podem ser calculadas a partir das seguintes 

equações: 

 

Pode-se medir diversidade e ubiquidade ao somar as linhas ou colunas da matriz. Ao se observar as 

duas fórmulas, é possível perceber que ambos os conceitos se relacionam, na medida em que a 

diversidade pode ser utilizada para corrigir os dados de ubiquidade e vice-versa. Calculando a 

diversidade média das regiões estudadas que produzem um determinado produto e a ubiquidade média 

dos outros produtos que essa região fabrica, é possível calcular o Índice de Complexidade do Produto 

(HAUSMANN, 2014): 

 

Portanto, produtos como maquinário e produtos químicos são considerados complexos por 



 

 

 
ST 02 - ESTADO, MERCADO E SOCIEDADE 

 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

260 

necessitarem um alto nível de conhecimento produtivo e tipicamente surgem de organizações que 

possuem um grande número de pessoal qualificado. Enquanto isso, produtos como os materiais brutos 

e de agricultura requerem, geralmente, um nível básico de know-how e podem ser produzidos por um 

individuo ou um conjunto familiar (HARVARD, 2016). 

Salienta-se que o PCI mede a complexidade de um determinado produto ao considerar a interação 

entre ubiquidade e diversidade com base nas exportações do mesmo no comércio mundial. Por outro 

lado, o Índice de Complexidade Econômica – ECI, como mede a complexidade de uma localidade 

específica, leva em conta somente os valores de complexidade (PCI) dos produtos exportados com 

vantagem comparativa revelada (RCA) ponderada pelo peso desses produtos nas exportações totais 

dessa localidade: 

 

Em suma, o PCI e o ECI medem, respectivamente, o quão complexo podem ser os produtos da pauta 

de exportação de uma localidade, e qual o nível de complexidade dessa localidade. A plataforma 

DataViva disponibiliza o PCI de todos os produtos exportados pelo Brasil durante o período entre 

2000 e 2015, e o ECI é disponibilizado para todas as unidades da federação, estados e municípios que 

exportaram em cada um dos anos entre 2000 e 2014. Por esse motivo optou-se por realizar o estudo 

apenas até 2015. 

Há certas limitações quanto à abordagem do Product Space no que diz respeito à análise da estrutura 

produtiva das localidades brasileiras. Os indicadores apresentados são produzidos a partir de dados de 

exportação Free on Board (US$ FOB), ou seja, o exportador é responsável pela mercadoria até ela 

estar dentro do navio para ser transportada e, a partir daí, a responsabilidade é do importador. Isso 

significa que os indicadores não levam em conta produtos que não são exportados, o que pode 

distorcer a análise das capacidades existentes nas localidades. Além disso, a análise não leva em conta 

o setor de serviços, que possui significativa importância para o desenvolvimento de tecnologias em 

certos países. 

Tendo em vista a Metodologia apresentada, visando uma contextualização inicial, o trabalho optou por 

apresentar a evolução da balança comercial durante os anos 2006 a 2015, conforme capítulo seguinte. 

Após essa etapa, foi exposta a progressão do ECI brasileiro durante os anos 2006-2014 e, em seguida, 



 

 

 
ST 02 - ESTADO, MERCADO E SOCIEDADE 

 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

261 

foram observadas variações dos setores exportados pelo País e quais delas poderiam ter influenciado a 

evolução do nível de diversidade e ubiquidade da pauta, apontando possíveis soluções através do 

desenvolvimento de arranjos produtivos locais. 

3 Interpretação dos Resultados 

Para que fosse elaborada a identificação da evolução da complexidade da pauta exportadora do Brasil, 

a interpretação de resultados foi dividida em três partes. A primeira traz uma análise dos valores 

referentes à balança comercial do País, tais como exportação, importação, saldo e corrente de 

comércio no período situado entre 2006 e 2015. A segunda aborda a questão da complexidade de uma 

maneira geral, observando a evolução do Índice de Complexidade Econômica do País no período de 

2006 a 2014. A terceira a última parte traz uma análise de evolução dos setores da pauta de exportação 

brasileira, apontando possíveis explicações para a progressão do ECI do País através das variações 

observadas ao longo do período. 

3.1 Evolução da Balança Comercial Brasileira entre 2006 e 2015 

A balança comercial brasileira, no intervalo situado entre 2006 e 2015, foi majoritariamente 

superavitária. Ou seja, o Brasil, na maioria do período, teve um fluxo positivo de comércio, pois 

exportou mais do que importou. Ao analisar a evolução do saldo da balança comercial na tabela 1, 

nota-se que ela obteve seus maiores valores durante 2006 e 2007, e chegou a ficar negativa no ano de 

2014 - esse fato se deve, principalmente, ao aumento das importações, que não foi acompanhado pelo 

valor exportado. Em termos de valor exportado, houve variações no período que foram de US$ 137,81 

bilhões (2006) até US$ 256,04 (2011) bilhões. O valor importado atingiu seu menor valor em 2006, 

com US$ 91,35 bilhões, e seu maior em 2013, com US$ 239,75 bilhões.  
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TABELA 01 – Evolução da Balança Comercial – Brasil – 2006 a 2015 

 
Fonte: Elaboração do autor, através de dados disponíveis no MDIC/SECEX 

O gráfico 01 também ilustra a redução do saldo da balança comercial do Brasil. Após 2011, nota-se 

uma queda no valor exportado pelo País, que contribuiu para o saldo de apenas US$ 2,29 bilhões em 

2013 e de - US$ 4,05 bilhões em 2014. Ademais, há duas grandes quedas de exportação no período em 

destaque, nos anos de 2009 e 2015. As duas podem estar relacionadas, respectivamente, aos reflexos 

da crise financeira internacional de 200814 (conforme contextualizado na introdução), e à 

desaceleração do crescimento chinês, principal comprador de produtos brasileiros. 

GRÁFICO 01 – Evolução da Balança Comercial – Brasil – 2006 a 2015 

 

Fonte: DataViva (dataviva.info) 

A seguir será apresentada a evolução do Índice de Complexidade da Economia (ECI) do Brasil entre 

2006 e 2014. Dessa forma, será possível identificar se os períodos de maior e menor complexidade da 
                                                   
14 A falência do banco Lehman Brothers, um dos maiores bancos dos Estados Unidos à época, por exemplo, 
ocorreu no último quadrimestre de 2008. Esta foi considerada o símbolo do ápice da crise financeira 
internacional. Portanto, é plausível compreender porque o Brasil e o mundo ainda sofreram reflexos dessa 
crise em 2009 (FREITAS, 2009). 



 

 

 
ST 02 - ESTADO, MERCADO E SOCIEDADE 

 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

263 

pauta do País relacionam-se com as variações da balança comercial apresentadas nesta seção. 

3.2 Índice de complexidade da economia brasileira durante 2006 a 2014 

Apesar de ter uma grande participação no comércio mundial, estando entre os 25 países que mais 

exportaram e os 22 países que mais importaram no mundo15, o Brasil ainda sofre muitas dificuldades 

no que diz respeito à complexidade de sua pauta. Isso significa que, apesar do País exportar um grande 

montante de produtos, eles ainda não são capazes de atribuir à pauta altos níveis de capacidades 

produtivas. 

Como pode ser observado no Gráfico 02, o ECI brasileiro foi negativo para os anos de 2013 (- 0,027) 

e 2014 (-0,002) e o País representou apenas a 58ª e 54ª colocação mundial, respectivamente, em 

termos de complexidade. Para fins de comparação, o líder em complexidade Japão apresentou um ECI 

de 2,209 no mesmo período. O Índice de Complexidade da Economia do Brasil, por outro lado, 

apresentou valores maiores em anos anteriores, chegando a 0,34 no ano de 2006 e 0,38 no ano de 2007 

e atingindo as posições 43 e 42 do ranking mundial, respectivamente. 

É importante lembrar que o ECI representa a média ponderada do índice de complexidade dos 

produtos em que uma determinada região possui vantagem comparativa revelada. Percebe-se que ao 

passar dos anos o Brasil exportou um número menor de produtos considerados complexos (detentores 

de graus altos de capacidades produtivas), ou ainda, se especializou mais na exportação de produtos 

que apresentam baixos níveis de complexidade. 

GRÁFICO 02 – Índice de Complexidade da Economia e Posição no Ranking 
Mundial – Brasil – 2006- 2015 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do DataViva (dataviva.info) 

A partir de 2008, o Brasil oscilou diversas vezes no ranking de países mais complexos, mostrando uma 

                                                   
15 Dados extraídos do TradeMap (http://www.trademap.org) para o período de 2014. 
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dificuldade de apresentar uma pauta exportadora que seja, ao mesmo tempo, ubíqua e diversa. Essa 

dificuldade pode ter se traduzido no saldo da balança comercial do País que, como fora visto 

anteriormente, reduziu-se bastante nesse período, chegando a ficar negativa em 2014. Tal fato pode ser 

explicado porque, se o Brasil não exportou muitos produtos complexos com vantagens comparativas, 

ele acabou por especializar-se em produtos básicos e que não demandam, por exemplo, altos níveis de 

processos gerenciais, capacitação de recursos humanos, tecnologia, processos produtivos, etc. 

Portanto, ele acaba por exportar produtos de pouco valor agregado e importar produtos de elevado 

valor agregado para suprir a carência de seu mercado, o que gera um descompasso na balança 

comercial. Além disso, os dois anos com maior saldo da balança, 2006 e 2007, foram, também, os que 

apresentaram maior ECI, o que reforça essa relação apresentada. 

Na seção a seguir o trabalho buscará compreender quais são os possíveis setores e produtos 

responsáveis pela queda do Índice de Complexidade da Economia no período destacado. Através dessa 

identificação, o trabalho será capaz de apontar setores de destaque na pauta exportadora brasileira, 

assim como indicar produtos que possam aumentar o nível de complexidade da economia do País. 

3.3 Análise da Evolução dos Principais Setores da Pauta Exportadora 
Brasileira 

Nesta seção observam-se a evolução de participação dos setores na pauta do Brasil e variações 

significativas que possam ter impactado no nível de diversidade e ubiquidade da pauta. Dessa forma, 

por meio do estudo da participação dos setores e da identificação do Índice de Complexidade do 

Produto (PCI) das mercadorias mais exportadas em cada setor, pode-se apontar variações de destaque 

que possam justificar a complexidade da economia brasileira. Por fim, serão apontados alguns setores 

que possam ser alvos de políticas públicas de incentivo, organização e coordenação de APLs. 

A pauta de exportação brasileira, no período situado entre 2006 e 2015, teve sua composição feita 

majoritariamente por commodities. Apesar das oscilações no valor exportado, conforme observado no 

gráfico 3, o setor que mais se destacou em termos de participação nas exportações foi o de Produtos 

Minerais, seguido de Produtos de Origem Vegetal e Gêneros Alimentícios. Como será visto a seguir, 

os produtos mais exportados nesses setores acabaram por contribuir ao reduzido valor de 

complexidade da pauta. Além disso, alguns setores detentores de produtos de maior complexidade, tais 

como Transportes e Máquinas, tiveram sua participação reduzida ao longo do período.  
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GRÁFICO 03 – Principais Setores da Pauta Exportadora, Brasil, 2006 a 2015 

 
Fonte: DataViva (dataviva.info) 

No ano de 2006, o Índice de Complexidade da Economia (ECI) apresentou o segundo melhor 

resultado (0,34) entre 2006-2015. Na época, apesar do setor de Produtos Minerais ter sido o de maior 

participação, com 15,2% do total da pauta e US$ 21 bilhões exportados, alguns setores detentores de 

produtos mais complexos – tais como Máquinas (US$ 17,3 bilhões e 12,6% de participação), 

Transportes (US$ 16,1 bilhões e 11,7% de participação) e Produtos Químicos (US 6,6 bilhões e 4,8% 

de participação) - influenciaram positivamente no ganho de complexidade da pauta. O ano de 2007, 

detentor do maior ECI do período, seguiu de maneira semelhante, com uma participação ainda maior 

em Transportes (12,1%) e Produtos Químicos (5,0%), por exemplo. Ao se analisar o PCI de produtos 

desses setores, pode-se compreender o porquê de sua participação relativamente alta poder influenciar 

positivamente no nível de complexidade da economia (Tabela 02).  
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TABELA 02 – Participação dos Setores na Pauta Exportadora – Brasil – 2006 a 2015 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do DataViva (dataviva.info) 

No setor de Máquinas, podem-se ressaltar três produtos de maior valor exportado em 2007. São eles 

Telefones, com 1,4% da exportação total da pauta do Brasil e 0,89 de PCI, Peças para Motores, com 

1,0% de participação e 1,14 de PCI e Veículos de Grande Porte para Construção, com 0,9% e 0,29 de 

PCI. No setor Transportes destaca-se a exportação de Carros, que deteve 2,9% de todas as exportações 

do período e possuía 1,38 de PCI em 2007, de Peças para Veículos, com 2,0% de participação e 1,5 de 

PCI, e a exportação de Tratores, com 1,0% de participação e 1,01 de PCI. Por fim, destaca-se no setor 

de Produtos Químicos os Hidrocarbonetos Cíclicos, com 0,4% de participação e 0,5 de PCI e os 

Medicamentos Embalados, que representaram 0,3% das exportações totais e teve 1,15 de PCI. 

O nível superior de complexidade em 2006 e 2007, se comparado à maioria dos outros anos do 

período, deve-se, principalmente, aos setores citados no parágrafo anterior. Como foi dito, uma 

variedade de produtos que necessitam de altos níveis de capacidades produtivas foram exportados e 

muitos apresentaram significativa participação na pauta exportadora, o que pode indicar que foram 

exportados com vantagem comparativa. Assim, eles foram capazes de trazer diversidade e ubiquidade 

para as exportações brasileiras, possibilitando que o País pudesse ter uma pauta com relativo nível de 

complexidade. Ao mesmo tempo, o ECI brasileiro só não foi maior porque ele já apresentava grande 

participação de setores que não detém muitos produtos complexos, tais como o setor de Produtos 

Minerais, Gêneros Alimentícios e Produtos de Origem Vegetal, conforme será exemplificado a seguir. 



 

 

 
ST 02 - ESTADO, MERCADO E SOCIEDADE 

 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

267 

O Índice de Complexidade da Economia do Brasil teve seu valor significativamente reduzido após 

2007 e não conseguiu ultrapassar o valor de 0,11 no restante do período (complexidade três vezes 

menor do que a evidenciada anteriormente). É percebido que, nos anos em que o País atingiu níveis de 

complexidade bem menos satisfatórios, houve uma redução de participação dos setores de Transportes 

e Máquinas (reduziram sua participação de 11,7% e 12,6% em 2006 para 8,5% e 7,8% em 2015, 

respectivamente), e um aumento de participação e predomínio dos setores de Produtos de Origem 

Vegetal (aumentou sua participação de 7,5% em 2006 para 15,8% em 2015), Produtos Minerais 

(aumentou de 15,2% para 16,3% em 201516), Produtos de Origem Animal (5,9% para 7,6%), 

conforme a Tabela 02. 

Ao discriminar o PCI das mercadorias com maior valor exportado dentro desses setores, percebe-se 

que esses que citados que tiveram sua participação aumentada demandam níveis menores de 

capacidades produtivas do que os citados que reduziram a participação. No setor de Produtos de 

Origem vegetal, há a exportação de Soja, com 11,0% de participação nas exportações totais brasileiras 

em 2015 e -1,75 de PCI, de Café, com 2,9% de participação e -1,87 de PCI. No setor de Produtos 

Minerais, exportou-se Minérios de Ferro, com 7,4% de participação e -1,57 de PCI e Petróleo Cru, 

com 6,2% e -2,03 de PCI. Enfim, no setor de Produtos de Origem Animal, há a exportação de Carne 

de Aves, que representou 3,3% das exportações brasileiras em no ano citado e teve um PCI de 0,04, e 

a exportação de Carne Bovina Congelada, com 2,1% de participação e -1,57 de PCI. 

Portanto, esses produtos exemplificam o porquê da queda de complexidade da pauta do Brasil. 

Produtos com índices menores de PCI acabaram por ter sua participação aumentada, o que mostra que 

o País está se especializando cada vez mais em setores que demandam menores capacidades 

produtivas. Tal fato acaba por concentrar as exportações em setores menos complexos, prejudicando a 

diversidade e ubiquidade da economia brasileira. 

É evidenciada a importância de se estimular o desenvolvimento de arranjos produtivos locais dentro de 

setores mais complexos da pauta exportadora brasileira. A vulnerabilidade externa, associada à queda 

de complexidade da economia do País, acabou por influenciar negativamente a balança comercial 

brasileira. O estímulo à produção e exportação de produtos dos setores de Máquinas, Transportes e 

Produtos Químicos, por outro lado, possibilitaria ao País maior geração de valor agregado, estímulo a 

níveis maiores de capacidades produtivas e, por fim, ganhos coletivos de eficiência e aumento de valor 

das mercadorias exportadas. Portanto, políticas públicas de desenvolvimento de APLs dos setores 

citados incentivariam aglomerações de agentes econômicos, políticos e sociais que cooperariam entre 

si para a geração de maior diversidade e ubiquidade do comércio exterior do Brasil. 

                                                   
16 Há uma importante variação nesse setor que deve ser destacada. Esse foi o mais exportado pelo Brasil em 
todo o período, com exceção apenas de 2015. A desaceleração da economia chinesa, mais uma vez, mostra 
sua influência nas exportações do País. Principal compradora de minério de ferro, impactou diretamente 
não só no valor total exportado da pauta, mas principalmente no setor de Produtos Minerais, que teve, por 
exemplo, sua participação alterada de 22,1% em 2014 para 16,3% em 2015. 
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Podem-se citar alguns APLs brasileiros desses setores que já obtiveram êxito em sua concretização e 

obtenção de ganhos coletivos de eficiência. Dentro de Produtos Químicos, por exemplo, há o Arranjo 

Produtivo Local das Indústrias Químicas do Grande ABC, que possui São Bernardo do Campo como 

cidade polo e o APL Farmacêutico de Goiânia e Anápolis. No setor de Transportes, tem-se a presença 

do APL de Fornecedores Automotivos da cidade polo Camaçari e o de Aeroespacial de São José dos 

Campos. Por fim, no setor de Máquinas, é possível citar os APLs de metais mecânicos das cidades 

polo de Volta Redonda, Camaçari, Santo André, Vitória, e Porto Alegre. Em todos os casos, a ação do 

governo torna-se necessária ao organizar, coordenar e intermediar um suporte técnico para que os 

arranjos possam se manter consolidados e continuar a contribuir para o desenvolvimento econômico 

do País (BRASIL, 2014). 

Ações estatais de apoio aos APLs podem dar ênfase para a concentração de micro e pequenas 

empresas a partir de um processo de organização territorial que estimula o desenvolvimento regional. 

Então, no contexto citado, o governo brasileiro teria como uma opção os investimentos em micro e 

pequenas empresas de setores que demandem níveis significativos de tecnologia, recursos humanos e 

capacidades produtivas em geral (tais como aqueles que agrupam produtos de alto índice de 

complexidade). Dessa forma, o Estado daria incentivo direto à geração de complexidade de sua 

economia e ao crescimento do comércio em seu território. Os ganhos coletivos de eficiência dos 

produtos complexos, intensificados pelas potencialidades regionais dos APLs, diminuiria a 

vulnerabilidade externa da economia ao aumentar o valor agregado dos produtos exportados e reduzir 

o descompasso da balança comercial, beneficiando, por fim, a geração e distribuição de renda do 

Brasil. 

Considerações Finais 

Após a análise realizada, nota-se que a pauta exportadora do Brasil vem perdendo complexidade ao 

longo dos anos. Tal fato, conforme evidenciado, pode acabar por desproteger a economia do País, o 

que deixaria seu comércio vulnerável a uma série de fatores externos (vide o caso da influência da 

desaceleração do crescimento chinês à economia brasileira). Depois de 2011, as exportações 

brasileiras apresentaram queda em todos os anos do estudo e, para um País que tem características 

predominantemente exportadoras, ou seja, que costuma apresentar um saldo positivo de balança 

comercial, seu desenvolvimento econômico pode ser comprometido. Conforme evidenciado através 

dos dados extraídos pela plataforma DataViva, o saldo da balança foi negativo em 2014 e só não teve 

o mesmo destino em 2015 porque as importações reduziram significativamente. Ou seja, apesar do 

saldo positivo em 2015, a economia foi prejudicada ao apresentar uma corrente de comércio muito 

aquém de seu potencial econômico. 

O Índice de Complexidade da Economia brasileira também foi decrescente na maioria do período. O 
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País, que em 2007 apresentava um ECI de 0,38, sendo a 42ª economia mais complexa do mundo, 

atingiu -0,027 do índice em 2013 e -0,002 em 2014, o que representa a queda de 16 e 12 posições no 

ranking mundial, respectivamente. Ao realizar a análise ressaltando-se os setores de maior 

participação na pauta exportadora brasileira, viu-se que grande parte dessa queda deve-se à 

concentração das exportações em produtos pouco complexos dos setores de Produtos Minerais, 

Produtos de Origem Vegetal e Gêneros Alimentícios, em detrimento de produtos mais complexos 

presentes, por exemplo, dos setores de Máquinas, Transportes e Produtos Químicos. 

Dessa forma, ao se relacionar os índices de complexidade, tanto da economia (ECI) quanto dos 

produtos da pauta exportadora (PCI), à balança comercial, algumas questões merecem destaque. 

Primeiro, percebe-se que o valor exportado foi muito sensível em períodos de fragilidades externas 

(como dito, na crise financeira internacional de 2007-2008 e na diminuição do crescimento chinês em 

2015). Segundo, percebe-se o foco, cada vez maior, em produtos que demandam quantidades 

reduzidas de capacidades produtivas. Caso a pauta exportadora do Brasil fosse mais complexa, seria 

possível trazer um maior know-how para sua estrutura produtiva, ou seja, ela agregaria diversidade e 

ubiquidade à economia, fazendo com que ela obtivesse ganhos de competitividade e fosse menos 

vulnerável a oscilações externas. 

O trabalho, através da discussão teórica do comércio internacional e, mais especificadamente, da teoria 

de Hausmann (2014), evidenciou a importância de o País estimular a produção e exportação de 

produtos diversos e ubíquos. Portanto, o desenvolvimento de políticas públicas de apoio aos APLs de 

mercadorias capazes de estimular altos níveis de capacidades produtivas poderá ter influência positiva 

em seu comércio exterior, aumentando as probabilidades de superávit em sua balança comercial. Os 

arranjos produtivos locais seriam, então, capazes de orientar as empresas dos setores de Máquinas, 

Transportes e Produtos Químicos em torno de aglomerações com ganhos coletivos de eficiência e 

mercadorias de maior valor, o que, consequentemente, traria maior geração e distribuição de renda ao 

País. 

Por fim, este trabalho traz algumas sugestões de estudos futuros. Pode-se estudar de maneira 

aprofundada os setores que tiveram menor participação na pauta exportadora, a fim de identificar se ali 

há produtos complexos que estão sendo exportados com vantagem comparativa. Dessa forma, será 

possível apontar produtos que ainda não se consolidaram nas exportações do País e que podem ter seu 

comércio estimulado através de políticas públicas de desenvolvimento que objetivam aumentar a 

complexidade da pauta brasileira. Nesse sentido, sugere-se também uma pesquisa sobre quais seriam 

as políticas públicas mais efetivas de fomento aos arranjos produtivos locais que possibilitariam a 

incorporação de diversidade e ubiquidade às exportações do Brasil.  
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RESUMO 
Este paper tem dois objetivos inter-relacionados. Por um lado, pretende-se delinear um modelo de análise para 
políticas públicas de desenvolvimento local; por outro, a partir dele, analisar o desenho das iniciativas produzidas 
em três capitais estaduais brasileiras: Belo Horizonte, Fortaleza e Porto Alegre. O modelo propõe seis categorias 
analíticas, organizadas em dois grupos: (1) endogeneidade: abarca equidade, sustentabilidade e participação 
(heterogeneidade); (2) mecanismos de governança: agrega participação (normatividade), consensualidade e gestão 
mista. Verificou-se que: as políticas se voltam a diversos campos de atuação; a equidade é frágil: preponderam as 
atividades meio; a sustentabilidade aparece a moda de slogan nos textos, sem consequências para as ações; existem 
variados mecanismos de governança em torno dos objetos das políticas, nos quais prevalece a intersetorialidade, a 
pluralidade de atores sociais, o envolvimento do estado e a ausência do governo federal. 
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ANÁLISE DO DESENHO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL EM BELO HORIZONTE, FORTALEZA E 
PORTO ALEGRE 

LIMA, Luciana Leite 

D’ASCENZI, Luciano 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento econômico, uma das dimensões do desenvolvimento social, configura um objeto 

de discussão e preocupação pública. Os governos são constantemente chamados a se responsabilizar 

pelo bem- estar da população, sendo seu desempenho avaliado a partir da percepção de sucesso ou 

fracasso de seus esforços para atingir tal objetivo. 

Nas últimas décadas, em virtude da reestruturação econômica mundial e dos processos de 

descentralização política, os municípios vêm se tornando atores relevantes nesse campo de políticas 

públicas (COELHO, 2000; TAPIA, 2005; VÁZQUEZ BARQUERO, 2009). Progressivamente, muitos 

criaram estruturas organizacionais especificamente voltadas à promoção do desenvolvimento local. 

Tais iniciativas, em meio ao contexto acima descrito, expressam mudanças políticas e conceituais: 

quanto às primeiras, esses novos arranjos demonstrariam um descolamento das agendas setoriais 

centralizadas, junto às quais o desenvolvimento era um objetivo disperso entre áreas como trabalho, 

saúde, indústria e infraestrutura; quanto às segundas, que esse rearranjo temático, dentro da estrutura 

estatal, parece seguir as visões mais contemporâneas de desenvolvimento, percebido como um 

fenômeno multidimensional. 

Nesse contexto, a curiosidade que guia este paper é compreender como os municípios brasileiros, 

especificamente as capitais estaduais, têm respondido a esta demanda, quais os campos de atuação têm 

sido privilegiados, como se dá a relação com os atores sociais ao longo dos processos de formulação e 

implementação destas políticas. Para responder à essas indagações analisaremos as políticas públicas 

de desenvolvimento de três municípios brasileiros: Belo Horizonte, Fortaleza e Porto Alegre. 

Este paper está organizado em quatro partes, além da introdução e conclusão. Primeiramente, 

apresentamos o modelo analítico que delineamos para o estudo deste tipo de política pública. Na 

segunda, descrevemos os procedimentos metodológicos. Na terceira e quarta, analisamos as políticas 

públicas de desenvolvimento local dos municípios. 

1. Modelo Teórico e Analítico 

O modelo analítico que delinearemos aqui deriva suas categorias da seguinte concepção de 

desenvolvimento econômico local: um processo de mudança e de crescimento estrutural, gerado a 
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partir da utilização do potencial de desenvolvimento existente no território, com o propósito de 

incrementar o bem-estar da população (VÁZQUEZ BARQUERO, 2000). A definição enfatiza as 

relações de interdependência entre as dimensões da vida; e a centralidade do papel dos agentes locais, 

em seus esforços, necessidades, capacidades e interesses. 

Na base desta ideia está o conceito de endogeneidade: uma mudança social intencional a partir de 

características culturais e setoriais locais. Este elemento aponta para o desenvolvimento “de baixo para 

cima” e “do local para o global”, levando a discussão às categorias analíticas correspondentes, ao 

mesmo tempo complementares e interseccionadas: equidade e participação, além da sustentabilidade, 

que indicaria a perenidade das condições e dos frutos do desenvolvimento (DOCAMPO 2007). Isto 

implica que o processo de desenvolvimento partiria dos recursos e das potencialidades 

socioeconômicas locais (específicas), tendo início com as escolhas dos atores locais em busca da 

própria autonomia; num processo dialógico de geração de capacidades de agência. 

Com isso, as pessoas seriam os agentes da mudança, e as beneficiárias do esforço de transformação, 

retroalimentando o desenvolvimento. Nesse sentido, o desenvolvimento local é desenvolvimento 

humano, expressando a capacidade dos cidadãos para escolher seu projeto de vida (VÁZQUEZ 

BARQUERO, 2007; SEN, 2010). 

Disso depreende-se outro elemento definidor: o envolvimento dos diferentes atores locais na 

formulação e na implementação das políticas. Por atores locais, entende-se aqueles que compartilham 

interesses específicos frente à política, nesse caso, o desenvolvimento; mas que estejam dispostos a 

empreender esforços e recursos na consecução de estratégias para alcançá-lo. 

[Trata-se] de uma coletividade ativa de agentes públicos e privados atuando com um 
mesmo interesse: o de manter a dinâmica e a sustentabilidade do sistema produtivo 
local. [...] observa-se que a interação entre os agentes assume posição de destaque. 
Contudo, essa interação só é possível na presença de três elementos: (i) construção 
da confiança; (ii) criação de bases concretas capazes de permitir a montagem de 
redes de comunicação, e (iii) proximidade organizacional (esse como resultado da 
combinação dos outros dois elementos) (AMARAL FILHO, 2001, p. 278). 

A inserção de diferentes atores não estatais nos processos de políticas públicas é uma resposta às 

possibilidades e limites das iniciativas centralizadas e/ou setoriais. Isto é, os problemas sociais são 

produzidos por múltiplas variáveis, algumas conhecidas e outras não; a participação, de diferentes 

atores no processo de produção das políticas voltadas ao desenvolvimento, minimiza as limitações 

cognitivas, pois os atores têm diferentes visões, conhecimentos e recursos relevantes ao desenho de 

políticas mais adequadas ao contexto. Ademais, a implementação das iniciativas nesta área dependeria 

fortemente da participação dos atores não estatais implicados. Evans (2004) reforça destacando que o 

desenvolvimento é um objetivo agregador, já que compartilhado pelos diversos atores; ao mesmo 

tempo em que sua consecução depende dos recursos dispersos entre esses mesmos atores: “nenhum 

pode implementar o projeto sozinho e cada um contribui com alguma coisa para sua realização” 
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(EVANS, 2004, p.67). 

Nessa discussão, Tapia (2005, p. 136) destaca dois princípios das políticas públicas de 

desenvolvimento descentralizadas: “o local como unidade básica do desenvolvimento socioeconômico 

e a opção por uma estratégia concertada de tipo bottom-up, que mobiliza o conjunto de atores socais 

pertencentes ao território”. As ponderações de Tapia e Evans (2004) nos conduzem à seguinte questão: 

a interação entre diversos atores na formulação e na implementação das estratégias de 

desenvolvimento suporia novos espaços de concertação. Decerto, as parcerias, as redes e outros 

mecanismos de governança compartilhada entre atores públicos e privados são apontados como as 

formas de operação mais ajustadas à produção desse tipo de política (VÁZQUEZ BARQUERO, 2000; 

EVANS, 2004; TAPIA, 2005; GARCIA; WOLFFENBÜTTEL; DILÉLIO, 2014; WILSON, 2000); 

outrossim, este tipo de dinâmica tem sido destacado nas análises de implementação de políticas 

públicas em geral (HILL; HUPE, 2014; BEVIR, 2013). 

As estratégias divergem, mas há algo em comum a todos os pontos de vista. É o que 
se refere ao papel que se atribui ao Estado nas ações de desenvolvimento. Já não se 
vê o Estado como o único ator, senão como um parceiro [central]. A gestão 
centralizada do desenvolvimento é substituída por uma gestão mista, na qual 
convergem Estado e atores locais (KLEIN, 2005, p. 30, tradução nossa). 

Nesse sentido, o Estado precisa desenvolver novas capacidades para participar, elaborar e manter 

estruturas de governança local, que estabeleçam coalizões estáveis de atores, promovam a 

coordenação das ações, a colaboração e o estabelecimento das prioridades e objetivos conjuntos 

(TAPIA, 2005). Aliás, o Estado sequer teria como apresentar atuação de tipo monolítico. Sua ação 

exige concertação horizontal e vertical, coordenando a diversidade de iniciativas internas à própria 

estrutura, e entre as instâncias federativas independentes. 

O princípio da participação ilumina tanto a definição de desenvolvimento, quanto as estruturas e 

processos administrativos das eventuais políticas correlatas. Do ponto de vista do desenvolvimento 

endógeno, havendo participação, o planejamento e as atividades dar-se-iam “a partir de baixo”. Ou 

seja, a partir da concertação entre o maior número possível de atores envolvidos no processo de 

mudança (heterogeneidade). Do ponto de vista administrativo, os mecanismos de tomada de decisão 

participativa precisariam ser formalmente isonômicos e impessoais (normatividade universal). 

Portanto, a primeira, mais ligada à endogeneidade do processo; a segunda, à governança da política de 

desenvolvimento. Duas dimensões necessárias, embora, por si só, insuficientes para garantir a 

descentralização, no sentido de democratização, dos processos decisórios das políticas de 

desenvolvimento endógeno (DAGNINO, 2002).  
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QUADRO 01- Quadro sinóptico do modelo de análise em políticas públicas de 
desenvolvimento local 

 
Fonte: elaboração própria 

2. Procedimentos metodológicos 

Este paper é um dos produtos da pesquisa “Implementação de políticas públicas de desenvolvimento 

econômico local no âmbito municipal da administração pública brasileira”, atualmente em andamento, 

desenvolvida no grupo de pesquisas Sociedade e Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). A pesquisa abarca todas as capitais estaduais brasileiras que possuem 

estruturas organizacionais municipais (secretarias, agências, empresas...), estatais ou vinculadas à 

Prefeitura, dedicadas à formulação e implementação de políticas de desenvolvimento local. Neste 

trabalho selecionamos Belo Horizonte (BH), Fortaleza (FOR) e Porto Alegre (POA) em virtude das 

dessemelhanças em relação aos campos de atuação privilegiados das políticas públicas, como veremos 

na descrição dos dados. 

Nos municípios selecionados encontramos as seguintes organizações: Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento em Belo Horizonte (SMDE-BH), Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico em Fortaleza (SDE-FOR) e Gabinete de Inovação e Tecnologia em Porto Alegre 

(Inovapoa). Para fins de esclarecimento, chamamos de política pública o conjunto das iniciativas 

finalísticas que cada organização produz. Assim, por exemplo, a política pública de desenvolvimento 

local de Belo Horizonte é o conjunto dos esforços promovidos pela SMDE voltados a promover tal 

finalidade. Tal recorte, contudo, não é limitador, é apenas um ponto de partida; uma vez que, em geral, 

este tipo de iniciativa envolve atores sociais, não ficando restrita a atuação estatal. 
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Os dados utilizados neste estudo são provenientes de normas formais (fonte de dados predominante), 

material de divulgação das políticas, notícias (publicadas pela Prefeitura e jornais locais); e foram 

coletados online. A coleta e a sistematização desses dados correspondem à primeira fase da pesquisa; 

em um segundo momento, estes serão expandidos e aprofundados por meio de observação e 

entrevistas. 

O tratamento e a análise dos dados foram realizados por meio de análise de conteúdo. A partir do 

modelo analítico apresentado, delineamos as categorias observadas, quais sejam: perspectiva de 

desenvolvimento, endogeneidade e mecanismos de governança. Dada a natureza dos dados, algumas 

das subcategorias não foram exploradas de forma detalhada nesta fase da pesquisa, como a 

consensualidade e a gestão mista; pois tangem á dinâmicas de interação no interior dos mecanismos de 

governança. 

3. Organizações estatais municipais voltadas ao desenvolvimento local: 
objetivos, estrutura e políticas públicas 

Neste tópico apresentaremos as três organizações estudadas: SMDE-BH, SDE-FOR e Inovapoa; 

focaremos em seus objetivos formais, em sua estrutura administrativa e nos programas e ações sob sua 

responsabilidade. Nosso intuito é delinear o caminho dos objetivos às ações, o qual nos mostrará os 

campos de atuação das políticas públicas locais e, com isso, nos aproximará da perspectiva de 

desenvolvimento que as embasam e que elas refletem. Nessa trajetória, também exploraremos a 

endogeneidade, por meio de suas subcategorias; equidade, participação e sustentabilidade. 

Como vemos no quadro 02, a secretaria mais antiga é a de Fortaleza, que nasce, no final dos anos 

1990, voltada a um amplo campo de atuação; nesse quesito, também a SMDE-BH, é abrangente; já a 

iniciativa de Porto Alegre é mais focada na inovação, entendida como uma das fontes do 

desenvolvimento econômico. Neste caso, ressaltamos que em janeiro de 2017, por meio da Lei 

Complementar n. 810, foi criada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto 

Alegre, passando a abarcar as áreas: indústria e comércio, turismo, licenciamento e regularização 

fundiária, inovação. Com isso, o município se junta às demais iniciativas em termos de escopo de 

intervenção. Tal secretaria não será objeto de nossa análise, pois ainda está em fase de estruturação.  
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QUADRO 02- Objetivos das organizações 

 
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte (2011), Prefeitura de Fortaleza (1999), Prefeitura de Porto 

Alegre (2009). 

No que tange a categoria equidade, encontramos na norma que cria a SMDE-BH a indicação de que as 

atividades voltadas ao objetivo do desenvolvimento sustentável devem ser harmonizadas “com a 

inclusão social de todos os cidadãos” (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2011, p. 9). Vê-se, 

entretanto, que a inclusão não é tratada como objetivo finalístico, mas como algo que deve ser 

observado no desenrolar da iniciativa. Na mensagem do Prefeito, que antecede a lei de criação da 

SDE-FOR está claro que “o objetivo geral é o de alavancar a base econômica”. Poder-se-ia inferir que, 

a partir disso, seriam alcançados objetivos sociais; em conjunção com o pensamento hegemônico até o 

século passado, de que o crescimento econômico é a principal fonte do bem-estar social. No entanto, a 

norma não faz essa vinculação de forma explícita; não esclarece quais serão os benefícios sociais do 

funcionamento da organização. Esse mesmo padrão, encontramos no Inovapoa. 

De maneira geral, as normas tomam como objetivo final o desenvolvimento, e pressupõem seu caráter 

positivo e desejável; no rol das atribuições das organizações há claro privilégio de atividades meio; 

nenhuma delas faz a conexão entre o desenvolvimento perseguido e os benefícios sociais à população. 

Nesse sentido, as normas não explicitam a ideia de desenvolvimento com a qual estão trabalhando. O 

que ficará claro, mais adiante, por meio da análise dos campos de atuação, será o entendimento sobre 

as fontes promotoras dessa mudança social. 

Ainda, as normas sinalizam para a inserção da sustentabilidade entre as preocupações destas 

organizações. A exceção é Porto Alegre, onde tal tema surgirá a partir dos programas. Contudo, ao 

longo das atribuições, tal característica atribuída ao desenvolvimento, não é expandida ou esclarecida; 

em utilização à semelhança de um slogan. 

Outra característica pronunciada destas iniciativas é a orientação para a interação entre diferentes 

atores na formulação e implementação das políticas (participação). Nas normas que criam as 

organizações fala-se em, na SMDE-BH: integração, intersetorialidade, colaboração, parcerias, relações; 

na SDE-FOR: intersetorialidade, articulação, integração, parcerias; e no Inovapoa: interação e 
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parcerias. A interação entre atores e as parcerias são apresentadas como meios relevantes para a 

consecução do objetivo de promover o desenvolvimento econômico; e as formas por meio das quais 

elas são operacionalizadas, serão discutidas mais adiante, em mecanismos de governança. 

Podemos nos aproximar dos campos de ação prioritários das organizações, ou seja, como 

operacionalizam seus objetivos, observando sua estrutura. Nesse sentido, a SMDE-BH é formada por 

quatro secretarias adjuntas e uma empresa, conforme quadro 03. 

QUADRO 03- Órgãos finalísticos da SMDE-BH 

Secretaria Adjunta/Empresa 
vinculada 

Objetivo 

Desenvolvimento Econômico Elaborar e implementar a política de fomento industrial, de comércio e de prestação 
de serviços, e outras parceiras que priorizem a vocação da cidade. 

Trabalho e Emprego Elaborar e implementar a política de investimento em qualificação profissional e 
em geração de emprego. 

Planejamento Urbano Elaborar e implementar a política de planejamento urbano e a execução de 
atividades destinadas ao desenvolvimento urbano sustentável. 

 
Relações Internacionais 

Estabelecer e manter relações e parcerias internacionais e planejar e coordenar as 
políticas e ações para negociação e captação de recursos financeiros junto a 
organizamos e agências estrangeiras. 

Empresa Municipal de Turismo 
(Belotur) 

Qualificar e promover Belo Horizonte como destino de múltiplas possibilidades, 
com destaque para eventos e negócios, lazer e cultura. 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte (2011). 

Os objetivos das secretarias adjuntas parecem alinhados ao objetivo geral da organização, e seguem o 

mesmo padrão de não especificar os impactos sociais de seu funcionamento. Chama à atenção a forma 

como o “desenvolvimento sustentável” aparece, vinculado, apenas, ao planejamento urbano. Também, 

percebe- se o destaque recebido pela atividade turística. Deve-se informar que a Belotur foi criada em 

1980, e vem sendo vinculada a diferentes órgãos desde então. Ela possui alguma “tradição” no 

município, tendo atribuições definidas e processos estabelecidos. De forma geral, sua atuação está 

fortemente voltada ao incremento do número de turistas, e as atividades que desenvolve giram em 

torno de operacionalizar as atribuições dispostas no Plano Diretor, desenvolver projetos definidos no 

planejamento estratégico municipal e nos Planos Nacionais de Turismo (LIMA; VOLL; HAMEL, 

2010). 

Em Fortaleza, a área finalística da SDE está organizada em três coordenadorias: 

a) Empreendedorismo e Sustentabilidade de Negócios; formada por células: Apoio a 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Artesanato e Desenvolvimento Inclusivo, 
Economia Solidária e Economia Criativa. 

b) Projetos de Desenvolvimento Econômico, célula de mesma denominação. 

c) Fomento à Parceria Público-Privada. 

As normas não explicitam os objetivos das coordenadorias, mas já é possível identificar a orientação, 

para as pequenas empresas. Destaca-se, no objetivo organizacional geral, a intenção de “fortalecer o 
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sistema produtivo informal”, indicando já um foco nos grupos vulneráveis. Tal característica vai em 

direção a equidade, uma vez que foca na produção de capacidade de agência entre aqueles que 

encontram limitações sociais para a mobilidade. 

Vê-se que, diferentemente da SMDE-BH, a estrutura da SDE-FOR não é muito diversificada. No que 

tange as atividades fim, tem-se uma coordenadoria específica e outra para todo o resto do sistema 

produtivo; já a de fomento a parcerias é voltada a atividades meio. Desde sua criação, a SDE-FOR é 

composta por cargos de provimento em comissão. 

Em Porto Alegre, o Decreto n. 16.369 de 2009, cria uma estrutura apenas de atividades meio: 

assessoria de comunicação social, jurídica; e quatro gerências: administrativa e financeira, 

planejamento, execução e de avaliação e controle. Todas ocupadas por funcionários em cargos de 

provimento em comissão. Neste caso, a verificação dos campos de ação prioritários será feita por meio 

dos programas e ações. 

Para atingir seus objetivos, os respectivos Planos Plurianuais direcionaram às organizações programas 

específicos, conforme quadro 04. 

QUADRO 04- Programas atribuídos à SMDE-BH, SDE-FOR e Inovapoa nos 
respectivos Planos Plurianuais 

Programa Objetivos 

BELO HORIZONTE 

Relações Internacionais 

Manter Belo Horizonte como polo atrativo de grandes eventos 
internacionais; contribuir para o desenvolvimento econômico e social local, 
inclusive no que se refere à disseminação de questões relacionadas aos 
direitos humanos, cidadania, igualdade de gênero, inclusão social, metas do 
milênio propostas pela ONU. 

Fomento ao turismo de 
lazer, eventos e negócios 

Crescimento do fluxo turístico e aumento da taxa de permanência na 
cidade. 

Promoção e Atração de 
Investimentos 

Estimular o desenvolvimento econômico e apoiar os empreendimentos da 
região metropolitana, oferecendo um ambiente favorável ao negócio de alto 
valor agregado e às indústrias do conhecimento; atuando de forma articulada 
com os diversos agentes econômicos nacionais e internacionais para 
consolidar a cidade como um centro de excelência em empreendedorismo. 

Turismo em BH 
Ampliar as perspectivas de turismo de lazer, cultura e negócios, visando 
consolidar a cidade como destino turístico no interior, nos estados vizinhos, 
no país e internacionalmente. 

Qualificação, 
Profissionalização e 

Emprego 

Fomentar a abertura de escolas profissionalizantes, bem como ofertar 
cursos de qualificação e monitoramento de egressos dos cursos, 
aumentando a possibilidade de inserção do público-alvo no mercado de 
trabalho formal e em oportunidades de geração de trabalho e renda. 

Planejamento e 
Estruturação Urbana 

Assegurar o desenvolvimento urbano ordenado, por meio do 
monitoramento e da avaliação da dinâmica urbana, e a adequação da 
legislação urbanística, com a participação da população em seus diversos 
segmentos. Promover a melhoria das condições urbanísticas, ambientais e 
econômicas da 

cidade, por meio da revitalização de espaços urbanos de importância 
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simbólica. 

Parcerias Público-
Privadas, Concessões e 

Operações Urbanas 

Disciplinar e promover a realização de parcerias público-privadas, 
concessões e operações urbanas no âmbito da Administração Pública, em 
áreas de atuação pública de interesse social ou econômico. 

FORTALEZA 

Empreendedorismo 
sustentável 

Estimular ações voltadas ao apoio: gerencial (capacitação e 
assessoramento), de atividades de micro finanças (acesso a crédito) e da 
comercialização (disponibilização de espaços, compras governamentais, 
promoção de feiras e eventos). As iniciativas estão focadas em 
empreendimentos de economia criativa, artesanato, micro e pequenas 
empresas, indústria local de software e empresas de 

tecnologia da informação. 

Atração de investimentos e 
indução de polos 

estruturantes 

Dinamizar e diversificar a base econômica local, desenvolver um ambiente 
propício aos negócios e ao investimento, induzir o surgimento de novas 
vocações econômicas. A consecução do objetivo envolveria: a formulação, 
articulação e execução de políticas de desenvolvimento da economia local, 

implementação de incentivos fiscais, parques tecnológicos e criação de uma 
agência de desenvolvimento econômico. 

PORTO ALEGRE 

Atração e fomento de 
empresas 

Fomentar a integração entre governo, universidade e empresas inovadoras; 
apoiar e dar suporte a empresas interessadas em se instalar no município; 
apoiar e incentivar a manutenção e o crescimento de empresas já 
estabelecidas; realizar estudos tributários, de diagnóstico mercadológico e 
prospecção tecnológica; divulgar e incentivar a participação de empresas 
em editais de fomento à inovação e tecnologia. 

Capacitação para a 
competitividade 

Fomentar a formação de mão de obra qualificada para atender a demanda 
do mercado; estimular a participação em programas de qualificação de 
empresas; ampliar o acesso ao conhecimento; estimular a participação em 
editais de fomento para a capacitação; disseminar a cultura do 
empreendedorismo. 

Cooperação metropolitana Articular intervenções que promovam o desenvolvimento da região 
metropolitana de forma integrada. 

Divulgação institucional de 
Porto Alegre 

Aumentar a visibilidade de Porto Alegre no cenário nacional e 
internacional visando atrair investimentos estratégicos que promovam a 
cidade no circuito global da inovação tecnológica; fortalecer a imagem de 
cidade inovadora, empreendedora e modelo em democracia participativa. 

Soluções inovadoras para a 
sustentabilidade 

Qualificar os processos de gestão de resíduos sólidos urbanos; avaliar a 
matriz energética e propor inovações para geração de energia limpa; 
qualificar os processos construtivos e fomentar a inserção 

de materiais que garantam melhor desempenho térmico e energético; e 
estabelecer parcerias com instituições que aportem conhecimento em 
sustentabilidade. 

Tecnologias sociais para 
uma cidade inovadora 

Promover, divulgar e fomentar tecnologias sociais possibilitando a 
popularização e democratização do acesso à ciência e tecnologia. 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte (2013), Prefeitura de Fortaleza (2013a), Prefeitura de 
Porto Alegre (2013a). 

Percebe-se que as três capitais elencaram como alavancadores do desenvolvimento econômico a 
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atração e fomento de empresas e a formação e qualificação de mão-de-obra; divulgação institucional é 

apontada em BH e POA; a preocupação com a sustentabilidade ambiental surge, diretamente, somente 

em um programa do Inovapoa, já em Belo Horizonte surge em meio ás “condições” envolvidas no 

planejamento urbano; turismo e planejamento urbano são priorizados somente em BH. Em relação a 

articulação com outros atores, BH e POA assinalaram a relação com a região metropolitana, e BH tem 

um programa específico voltado a parcerias público-privadas. 

No desenho dos dois programas da SDE-FOR fica explícita a tendência detectada na análise da 

estrutura organizacional: a ênfase no empreendedorismo nos pequenos negócios; chamado de 

“sustentável”, talvez em virtude de sua contribuição para a geração de renda. Em relação à Porto 

Alegre, percebemos que o escopo definido no objetivo do Inovapoa é ampliado por meio dos campos 

de atuação abarcados nos programas. 

Para nos aprofundarmos e especificarmos melhor os campos de atuação, verificamos quais aspectos 

desses programas foram implementados. O quadro 05 apresenta os projetos/ações destacados nos sítios 

das três organizações. 

QUADRO 05- Projetos/Ações implementados pela SMDE-BH, SDE-FOR e Inovapoa 

BELO HORIZONTE 

Projetos/Ações Objetivo 

BH Negócios 
Apoiar o empreendedorismo por meio de capacitação e incentivo à 
formalização de micro e pequenos empreendedores, com ênfase nos 
territórios de vulnerabilidade social. 

Microcrédito 
Concessão de crédito a micro e pequenos empreendedores de baixa renda. 
O projeto operacionaliza o Programa Nacional de Microcrédito do 
Governo Federal. 

Melhor emprego Ações de qualificação profissional e intermediação de mão-de-obra, por 
meio do SINE. 

Cooperação Internacional 
Promover o intercâmbio de conhecimento e de recursos econômicos, 
materiais e humanos com o objetivo de fomentar o desenvolvimento. 
Produto: parcerias bilaterais e multilaterais. 

Projeção internacional 

Projetar a cidade no cenário internacional, por meio de: voluntariado 
(espaço de trabalho voluntário a estrangeiros nos órgãos da prefeitura), 
oferta de cursos de inglês para professores e alunos da rede municipal de 
ensino e promoção de workshops e palestras com funcionários públicos 
para “multiplicar o conhecimento” adquirido em missões internacionais 
oficiais. 

Atração de investimentos e 
promoção comercial 

internacional 

Divulgar a cidade na arena internacional. Ações: promover visitas de 
atores relevantes (tomadores de decisão, jornalistas, investidores etc.). 

Gestão da política urbana Participação e promoção de eventos, desenvolvimento e atualização das 
normas setoriais, viabilização de projetos urbanos de interesse público. 

Fomento ao turismo Promoção e realização de eventos, produção e sistematização de dados 
sobre o ambiente de negócios, ações na área de infraestrutura. 

FORTALEZA 
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Sala do empreendedor Atender demandas de legalização, capacitação, consultoria, acesso ao 
crédito e apoio à comercialização de empresas locais. 

Unidade móvel do 
programa de 

empreendedorismo 
sustentável 

Facilitar o acesso aos serviços ofertados pela Sala do empreendedor. 

Visão nas mãos Beneficiar massoterapeutas deficientes visuais. 

Meu carrinho 
empreendedor 

Incentivar a formalização e a capacitação de vendedores ambulantes, por 
meio da oferta de instrumentos de trabalho (carrinhos de pipoca). 

Banco da periferia Facilitar o acesso aos serviços bancários e financeiros da população de 
baixa renda. 

Economia solidária Oferta de serviços: inclusão financeira e bancária, abertura de conta 
corrente, depósito em conta corrente e saque avulso. 

Feiras de pequenos 
negócios 

Estimular o potencial empreendedor dos pequenos artesãos locais por 
meio da disponibilização de espaços para a realização de feiras e 
comercialização de produtos. 

Credjovem Ofertar crédito, capacitação e consultoria para ampliação ou abertura de 
novos negócios para jovens em situação de vulnerabilidade social. 

Artesanato empreendedor Oferta de capacitações técnicas e gerenciais para artesãos. 

Compras governamentais 
Promover o acesso de micro e pequenos empreendedores aos 
instrumentos de compras públicas de produtos e serviços da Prefeitura nas 
licitações de até R$ 80 mil. 

Apoio ao desenvolvimento 
territorial solidário 

Apoiar a ocupação comunitária solidária de populações em situação de 
extrema pobreza por meio: capacitação, inauguração de uma casa de 
Economia Solidária, realização de feiras itinerantes, implantação de 
pontos de comercialização solidária, apoiar a concessão de microfinanças. 

Incubadora de economia 
solidária 

Orientar e oferecer suporte (capacitação gerencial e consultoria técnica) 
para projetos de negócios que tenham potencial de mercado; voltado para 
jovens de baixa renda. 

Midiacom Oferta de qualificação profissional na área de tecnologia de comunicação 
digital; voltada para jovens oriundos de escolas públicas. 

Mapeamento das atividades 
socioeconômicas 

Produção de informações relevantes para nortear investidores que 
desejam abrir negócios na cidade e para orientar o planejamento de 
políticas públicas. 

PORTO ALEGRE 

Lei Municipal de Inovação 
Estabelecer medidas de incentivo e apoio às atividades de inovação, 
ciência e tecnologia no ambiente empresarial, acadêmico e social, para 
empresas e cidadãos. 

Programa de Economia 
Criativa 

Desenvolver a economia criativa, “proporcionando educação para as 
competências, bem como a logística de criação, produção, circulação, 
consumo e fruição de bens e serviços criativos”1. 

Programa Unipoa Conceder bolsas de estudos em universidades privadas para estudantes 
carentes. 

Fórum das Instituições de 
Ensino Superior de Porto 

Alegre 

Ser instância de definição, promoção e execução de ações inovadoras 
para o desenvolvimento de Porto Alegre, com uma governança múltipla, 
envolvendo Prefeitura, IES e sociedade. 

                                                      
1 Prefeitura de Porto Alegre (2014a, p. 23). 
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Programa Cidades 
Resilientes 

Capacitar a cidade para enfrentar e recuperar-se de tensões e choques, de 
natureza física, econômica ou social, de modo a minimizar seus impactos. 

Promoção da Cidade Não há informações disponíveis. 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte (sd1), Prefeitura de Fortaleza (sd), Prefeitura de Porto 
Alegre (sd), Prefeitura de Porto Alegre (2015), Prefeitura de Porto Alegre (2014b). 

O quadro 05 mostra como se configuram os esforços das três organizações na consecução dos 

programas (quadro 4). Em primeiro lugar, vê-se que a SDE-FOR decompôs seus dois programas em 

14 ações; todas voltadas ao fomento de negócios, sendo oito delas (57%) dirigidas para um público 

vulnerável e/ou excluído. De forma geral, prevalece, em Fortaleza, uma orientação para o combate à 

pobreza e à geração de renda. 

Em Belo Horizonte, é diferente, a SMDE logrou transformar seus sete programas em oito ações. 

Destaca- se o turismo, área para a qual foram destinados dois programas, mas priorizada uma ação; 

talvez um ajuste na relevância do setor dentro da política pública. Por outro lado, salta aos olhos a 

priorização das relações internacionais, representadas por três ações (37%). De resto, aqui também, 

temos um direcionamento para os pequenos negócios e empreendedores informais, de baixa renda, 

com três ações. 

Dos seis projetos divulgados como relevantes pelo Inovapoa, um não tem informações disponíveis e o 

outro, Fórum das Instituições de Ensino Superior de Porto Alegre, é um mecanismo de governança, 

assim não é finalístico. A Lei de Inovação é apresentada como um produto do trabalho da organização, 

tal norma delegou ao Inovapoa a gestão da Política Municipal de Ciência e Tecnologia, ainda não 

formulada. Assim, das iniciativas listadas, as que têm objetivos finalísticos são o Programa Unipoa e o 

de Economia Criativa, ambos intersetoriais; também o Cidades Resilientes, que envolve todos os 

órgãos municipais; neste caso, identificou-se que, durante o ano de 2016, a implantação da iniciativa 

gerou, predominantemente, atividades meio (PORTO ALEGRE RESILIENTE, sd1). 

Ao longo do caminho entre os programas e as ações, verificou-se que a SDE-FOR manteve a 

coerência: o objetivo organizacional apontava para o desenvolvimento econômico e para os grupos 

com menor acesso aos recursos sociais, tais direcionamentos apareceram claramente nos programas; e 

quando estes foram decompostos em ações, permaneceu o foco já delimitado, sendo este, ainda, 

matizado na quantidade de iniciativas convergentes. Por outro lado, o Inovapoa foi restringindo seu 

campo de atuação, as ações não logram acompanhar a pluralidade dos programas, ainda que se 

mostrem coerentes com os objetivos mais gerais. Em Belo Horizonte, os campos de atuação também se 

mantiveram coerentes e amplos ao longo do caminho, mas percebe-se que as ações não dão conta dos 

propósitos dos programas. De fato, somente a SDE-FOR diversificou as ações de forma a ampliar as 

condições para o atingimento das finalidades gerais. Nesta discussão, caberia avaliar a influência da 

quantidade de programas atribuídos em relação à capacidade de ação da organização. 

Seguindo em nossa identificação da visão de desenvolvimento expressa nas políticas públicas locais, 
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podemos delinear suas fontes, conforme nos apontam os campos de atuação privilegiados: na SMDE-

BH, crescimento econômico (fomento à pequenas empresas e qualificação), inserção internacional 

(cooperação e divulgação), planejamento e gestão urbana e turismo; na SDE-FOR, crescimento 

econômico (fomento de pequenos negócios e qualificação), com foco na geração de renda; no Inovapoa, 

economia criativa, inovação e qualificação profissional. 

Enfim, podemos dizer que a dimensão do crescimento econômico é central nas perspectivas de 

desenvolvimento mapeadas; Belo Horizonte e Porto Alegre agregam, ainda, a preocupação com o bem 

viver na cidade, embora de forma pouco desenvolvida. Ao longo desse caminho, dos objetivos às 

ações, perdeu- se a dimensão da sustentabilidade, já frágil no início, agora não mais mencionada. 

4. Os mecanismos de governança atuantes nas políticas públicas de 
desenvolvimento local 

Neste tópico apresentaremos as formas pelas quais a interação entre atores, apontadas nas normas de 

criação das três organizações estudadas, foi concretizada. Exploraremos, desse modo, a categoria 

analítica mecanismos de governança, investigando seus objetivos, as formas por meio das quais a 

participação é propiciada (normatividade) e a heterogeneidade de atores. 

Em Belo Horizonte, estão vinculados à SMDE-BH os conselhos: de Desenvolvimento Econômico 

(Codecom), de Proteção e Defesa do Consumidor (Comdecon), de Política Urbana (Compur) e de 

Turismo (Comtur). O Codecom está ligado à Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico, o 

Compur à Secretaria Adjunta de Planejamento Urbano e o Comtur à Belotur. O Comdecon consta no 

organograma, mas não é mencionado nas normas ou demais documentos de divulgação da secretaria. 

Desse modo, trabalharemos com os três conselhos que parecem ter centralidade na SMDE: Codecom, 

Compur e Comtur. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte foi 

criado em 1999 (Lei n. 7.638), juntamente com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

o Programa de Incentivo à Instalação e Ampliação de Empresas (Proemp), vinculado à Secretaria de 

Indústria e Comércio. Contudo passou a funcionar de fato, somente em 2009, quando foi reativado e 

teve seu regimento aprovado, por meio do Decreto n. 13.697. Este elenca os objetivos do conselho, 

dentre os quais destacamos: estabelecer a política de desenvolvimento econômico e as condições de 

funcionamento do fundo e do Proemp. O decreto determina que o Codecom “será o órgão máximo 

deliberativo sobre os assuntos relacionados à Política de Desenvolvimento Econômico de Belo 

Horizonte”. Com isso, o Codecom tem função de formulador de políticas para a área, que deverão ser 

implementadas não só pela SMDE, mas também por outras secretarias, como no caso do Proemp. 

Os dados disponíveis sobre o funcionamento do conselho reforçam tal papel, expondo os objetivos de 

“atrair investimentos”, “elaborar planos de ação”, “articular demandas das cadeias produtivas”, 

“melhorar o ambiente de negócios”, “atrair, manter e ampliar investimentos”, “realização de alianças 
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estratégicas”, “promover o crescimento de empresas inovadoras” etc. (PREFEITURA DE BELO 

HORIZONTE, sd2). Essa especificidade aponta na direção da endogeneidade e da descentralização 

decisória, uma vez que o conselho seria formado por uma pluralidade de atores. Vejamos. 

O conselho é composto por 12 membros: seis do executivo municipal (prefeito e vice; 

órgãos/secretarias: governo, finanças, planejamento e turismo), Câmara Municipal, Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do governo estadual, SEBRAE, FIEMG, Banco de Desenvolvimento de 

Minas Gerais (empresa pública do estado) e Parque Tecnológico de Belo Horizonte (associação civil 

de direito privado cujos sócios- fundadores são: UFMG, Governo do Estado de Minas Gerais, 

Prefeitura de Belo Horizonte, SEBRAE-MG e FIEMG). A presidência do conselho é exercida pelo 

Prefeito. A composição indica que o conselho é fortemente direcionado para a dimensão de 

crescimento econômico, o que justifica sua vinculação a secretaria adjunta específica. O rol de atores é 

bastante limitado às instituições tradicionais da área, com prevalência de atores estatais (75%). 

No entanto, a diversidade de atores parece ser ampliada de duas formas. Uma delas é por meio da 

atuação das câmaras técnicas setoriais, que operacionalizam os objetivos anteriormente citados, assim 

como produzem diagnósticos dos respectivos setores, articulam e processam demandas de atores 

setoriais. São mencionadas câmaras para os setores/temas: saúde e biotecnologia; comércio e micro e 

pequena empresa; implantação da lei geral da micro e pequena empresa; qualificação, emprego e 

renda; desburocratização; moda; inovação, ciência, tecnologia e informação. Sobre a composição, o 

regimento interno define: 

As Câmaras Técnicas Setoriais poderão compor-se de coordenadores dos colegiados 
municipais setoriais, conselhos municipais de diversas áreas, universidades, 
representantes de entidades empresariais, dos trabalhadores, de organizações não 
governamentais, técnicos do governo e outras organizações de representação 
municipal ou regional (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2009, p.4). 

De outra forma, o regimento prevê a participação de convidados nas reuniões. Nesse sentido, o sítio do 

Codecom declara a existência de 20 “membros convidados”, quais sejam: sete órgãos/secretarias do 

executivo municipal, quatro associações patronais, seis associações de trabalhadores, uma Oscip (área 

de tecnologia da informação), uma universidade e um centro de pesquisa. 

As deliberações são tomadas na Assembleia Geral, na qual têm voto os membros efetivos; a aprovação 

de matérias gerais se dá por meio de maioria simples, alterações no regimento exigem maioria 

absoluta. 

Vinculado à Secretaria Adjunta de Planejamento Urbano há o Compur, criado em 1996 na Lei 7.165, 

que institui o Plano Diretor. Especificamente, o Compur realiza eventos, monitora a implementação de 

ações, sugere alterações em normas setoriais, opina sobre os instrumentos de planejamento (PPA, 

LOAS e Plano Diretor), manifesta-se sobre a política urbana e propõe soluções. Há apenas uma 

atribuição que envolve deliberação: nos processos administrativos de casos decorrentes do Plano Diretor 
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ou da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. Constitui-se, assim, como instância de discussão 

que agrega os atores setoriais. 

O Compur é formado por 16 membros efetivos: oito do executivo municipal, dois da Câmara 

Municipal, dois do setor técnico (universidades, entidades profissionais e organizações não 

governamentais), dois do setor popular (organizações comunitárias, de moradores, movimentos 

reivindicativos setoriais), dois do setor empresarial (entidades patronais). A composição favorece o 

governo, representado por 62% dos membros. O regimento do conselho não define a priori o 

presidente, que deve ser designado por ato do Prefeito. 

As decisões são tomadas no Plenário, no qual tem voto os membros efetivos. Tais reuniões são abertas 

e os participantes externos têm direito a voz e podem solicitar, por escrito e de forma justificada, a 

inclusão de tema de seu interesse na pauta da próxima reunião. Ainda, o Plenário pode convidar para 

reuniões e atividades técnicas outros atores, representantes de organizações estatais e sociais. As 

decisões são tomadas por maioria simples, com exceção de alterações no regimento, que pedem 

maioria absoluta. 

Na política de turismo, vinculado à Belotur, há o Comtur, criado em 1968, atualmente é regido pela 

Lei n. 10.823 de 2015, que dispõe sobre a Política Municipal de Turismo (PMT), e pelo Decreto n. 

16.365 de 2016. Segundo este, o conselho tem caráter consultivo, podendo propor diretrizes e 

contribuir para a formulação da PMT, assim como, acompanhar sua implementação. Tal política foi 

estabelecida na Lei n. 10.823, que determina sua vinculação às normas setoriais estaduais e federais. A 

partir destas bases, a Belotur, juntamente com o Comtur, deve elaborar o Plano Municipal de Turismo 

cuja implantação estaria a cargo do Sistema Municipal de Turismo; formado pela Belotur, Comtur, 

SMDE e sua Secretaria Adjunta de Relações Internacionais, pela Fundação de Parques Municipais, 

Fundação Zoo-Botânica e pela Fundação Municipal de Cultura. Nesta conformação, cabe à Belotur 

coordenar e executar as ações; e ao Comtur, propor diretrizes e acompanhar a implementação. Portanto, 

a norma atribui papel relevante para o conselho na política pública, atribuindo-lhe competências na 

área da formulação e do monitoramento. 

O Comtur é composto por 29 membros: 11 do poder público, definidos pelo Prefeito; e 18 da sociedade 

civil, representando as seguintes áreas/entidades: treinamento e qualificação, ensino superior de 

turismo, hospedagem, alimentação, transporte, eventos, operadores e agentes de viagem, trabalhadores 

de turismo, comunicação e mídia, associações e grupos da sociedade civil que atuam no turismo, setor 

de feiras permanentes e entidades empresariais que atuam em áreas a fins. Diferentemente dos outros 

dois conselhos, neste, prevalecem os atores não estatais/governamentais (62%). A presidência do 

conselho será exercida por membro do poder público escolhido pelo Prefeito, e a vice-presidência por 

representante da sociedade civil, eleito entre membros efetivos. As regras para deliberações devem ser 

definidas no Regimento Interno, que não está disponível. 
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Em Fortaleza encontramos, vinculados à SDE, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 

(CMDE) e o Fórum das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico foi criado em 2014, a partir da restruturação 

do Conselho Consultivo para o Desenvolvimento. Este foi instituído em 2006, no âmbito do Programa 

de Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais; contudo, na ocasião, não foram especificadas sua 

finalidade e competências (PERDIGÃO, 2014), não constando informações sobre seu funcionamento. 

O CMDE passa a ser vinculado à SDE em 2014, por meio do Decreto n.13.502. 

A Lei n. 10.279 de 2014, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Consultivo, estabeleceu que o 

CMDE tem caráter consultivo, e dentre suas competências estão: acompanhar o cumprimento da 

política municipal de desenvolvimento econômico; exercer o intercâmbio entre órgãos municipais, 

estaduais e federais e outros; identificar problemas, buscar soluções e propor iniciativas; propor a 

realização de eventos para ouvir a comunidade; identificar e divulgar as potencialidades econômicas do 

município. A presidência do conselho é exercida pelo Secretário Municipal do Desenvolvimento 

Econômico; além dele, o CMDE é formado por 21 membros, sendo: sete do executivo municipal 

(finanças; meio ambiente e urbanismo; cultura; turismo; trabalho, desenvolvimento social e combate à 

fome; planejamento; ciência, tecnologia e inovação), um do legislativo municipal, um do executivo 

estadual, quatro instituições de ensino, Banco do Nordeste, Sebrae, seis associações representativas 

(economistas; dirigentes lojistas; indústria; comércio; microempresas e empresas de pequeno porte; 

informática, telecomunicações e automação). Vê-se o predomínio de atores estatais (64%). 

Em relação ao funcionamento do conselho, até o momento, não há regimento interno, informações 

sobre a sede, tampouco sobre as reuniões realizadas; embora notícia divulgada no sítio da prefeitura, 

em abril de 2015, indique que foram empossados os 22 conselheiros. Segundo a SDE, o CMDE está 

em stand by em virtude da mudança de governo. Interessante notar que nenhuma menção ao conselho 

é feita no sítio da secretaria. 

Em contraste, o Fórum das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte aparece no sítio oficial no 

menu “outros serviços”. Segundo o Decreto n. 13.186 de 2013, o fórum constitui “instância 

governamental municipal competente para cuidar dos aspectos relativos ao tratamento diferenciado e 

favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte” (PREFEITURA DE 

FORTALEZA, 2013b, p. 01). Dentre suas atribuições estão: regulamentar e implementar do estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, juntamente com órgãos governamentais 

competentes; propor e acompanhar as políticas do setor; integrar atores setoriais; articular as diversas 

políticas voltadas ao setor. 

O fórum é formado por 23 membros: três de órgãos do governo estadual (desenvolvimento econômico, 

trabalho, comércio exterior); seis representantes do governo municipal (finanças, turismo, 

planejamento, cultura, ciência e tecnologia, juventude); oito associações representativas [profissionais 
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de contabilidade (sindicato e conselho), Federação Microempresas e Empesas de Pequeno Porte, 

Fecomércio, Federação das Indústrias, Dirigentes Lojistas (estado e município), Jovens Empresários]; 

três bancos (do Brasil, CEF, do Nordeste); Câmara Municipal; Rede de Incubadoras de Empresas do 

Ceará; e Sebrae. Neste caso, há maior equilíbrio entre atores sociais (43%) e governamentais (43%). O 

fórum é presidido pelo secretário da SDE. A estrutura do fórum é organizada em comitês temáticos: 

desoneração e desburocratização, comercialização, tecnologia da informação, investimento e 

financiamento, informação e capacitação, compras governamentais. O trabalho realizado deve ser 

publicizado mensalmente em reuniões plenárias públicas, “com a finalidade de apresentar as políticas 

públicas implementadas e os resultados alcançados pelos Comitês Temáticos” (PREFEITURA DE 

FORTALEZA, 2013b, p. 3). O decreto não aborda regras para a tomada de decisão e não há registro de 

regimento interno. A última notícia produzida pela Prefeitura sobre o fórum data de agosto de 2016, é 

feito um relato da 6º reunião, na qual foi discutida a regulamentação da Lei Municipal das Micro e 

Pequenas Empresas de Fortaleza e seu programa de Compras Governamentais. 

Em Porto Alegre, identificamos três espaços formais de concertação relacionados ao Inovapoa: o 

Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Porto Alegre (Comcet), o Comitê Municipal de 

Economia Criativa (CMEC) e o Fórum Permanente de Dirigentes das Instituições de Ensino Superior 

de Porto Alegre (Fórum das IES). 

O Comcet foi criado em 1996, por meio da Lei Complementar n. 367, como “órgão de participação 

direta da comunidade na administração pública”, vinculado ao Gabinete do Prefeito (PREFEITURA 

DE PORTO ALEGRE, 1996, p.1). Entre suas atribuições estão: formular, avaliar e fiscalizar políticas 

públicas de desenvolvimento técnico-científico; colaborar na articulação das ações entre vários 

organismos públicos e privados envolvidos na política de ciência e tecnologia; promover a geração e 

difusão de conhecimento e tecnologia. Em 2001 foi publicado o Regimento Interno, mantendo as bases 

estabelecidas na lei de criação. As duas normas destacam a centralidade da organização da Conferência 

Municipal de Ciência e Tecnologia entre as atividades do Comcet. 

Em relação a composição, a lei determina que “a maioria de seus membros” seja vinculada à 

“comunidade científica e à sociedade civil organizada”. Nesse sentido, o conselho é formado por 23 

membros, sendo: sete representantes do Executivo municipal (indicados pelo Prefeito); um do governo 

do estado (da área de ciência, tecnologia e inovação); um indicado pela UFRGS e um pela PUCRS; e 

13 representantes da comunidade científica e da sociedade civil, eleitos pela Conferência Municipal de 

Ciência e Tecnologia (56% dos membros). O presidente do conselho e o vice são eleitos entre os 

membros. As deliberações são tomadas em Sessões Plenárias, realizadas mensalmente, por maioria 

absoluta. As sessões, diferentemente dos conselhos vistos até então, são fechadas: “reservadas ao 

Conselheiros do COMCET e ao Secretário Executivo” (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2001, 

p. 6). Excepcionalmente, e a convite, poderão participar das sessões, órgãos e entidades que tenham 

competência e/ou conhecimento relacionados a área. O Comitê Municipal de Economia Criativa foi 
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instituído em 2013 pelo Decreto n. 18.422, seu objetivo seria “estabelecer diretrizes para o 

desenvolvimento de atividades de economia criativa, mediante estudo cultural, econômico e social” 

(PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2013b, p. 1). Entre suas competências estava a formulação do 

Plano Municipal de Economia Criativa, lançado em 2014. A composição estabelecida no Decreto n. 

18.422 era a seguinte: 11 órgãos do executivo municipal, um do legislativo municipal, 13 associações 

setoriais e representativas, Comcet, Sebrae, seis instituições de ensino, duas empresas. A coordenação 

do comitê foi delegada ao Inovapoa. Ainda em 2013, foi publicado o Decreto n. 18.492 que incluiu 

mais três atores: a agência de desenvolvimento do governo do estado, a empresa municipal de 

processamento de dados e o Conselho Municipal de Cultura; totalizando 38 membros de variadas 

organizações. Não identificamos a publicização de regimento interno, assim, não há dados sobre os 

processos decisórios internos. 

O terceiro espaço de concertação identificado em Porto Alegre é o Fórum das IES foi criado em 2015, 

por meio do Decreto municipal n. 19.000. Entre seus objetivos gerais estão: definir e promover ações 

inovadoras para o desenvolvimento do município; desenhar e desenvolver o Sistema Local de 

Inovação; discutir os impactos da implementação das inovações; fomentar iniciativas inovadoras, a 

partir das necessidades e potencialidades locais. A norma determina que o Fórum passe a ser o meio de 

interlocução entre as IES e a Prefeitura, por meio do Inovapoa. Ainda em 2015, foi publicado o 

Decreto n. 19.125, que aprova o regimento interno e acrescenta outros objetivos, como: promover a 

participação de entidades civis em eventos da área de ciência, tecnologia e inovação; e articular ações 

entre atores públicos e privados, envolvidos na política de ciência, tecnologia e inovação. 

O Fórum é formado pelas instituições de ensino sediadas em Porto Alegre, que aderiram formalmente 

(cumprindo condições de admissão) e pelo coordenador geral do Inovapoa. O regimento cria quatro 

categorias de membros: fundadores, credenciados, beneméritos e colaboradores; somente as duas 

primeiras podem votar, ser elegíveis ao Comitê Gestor e à presidência do fórum, os demais integram 

somente por indicação e aprovação dos membros. A instância de gestão é o Comitê Gestor, formado 

por presidente, primeiro e segundo vice e um secretário, todos eleitos pelo Fórum. As decisões são 

tomadas em reuniões, que devem ser publicizadas, assim como as deliberações. 

Além desses, encontramos um mecanismo de governança pontual na elaboração da Estratégia de 

Resiliência de Porto Alegre, consubstanciada no documento Desafio Porto Alegre Resiliente. Este 

apresenta os fundamentos, metodologia, estratégias e propostas voltadas a adaptar a cidade aos desafios 

contemporâneos. Resiliência “é a capacidade de indivíduos, comunidades, instituições, empresas e 

sistemas dentro de uma cidade de sobreviver, adaptar-se e crescer, independente dos tipos de estresses 

crônicos e choques agudos que vivenciam” (PORTO ALEGRE RESILIENTE, sd2). 

O processo de formulação da iniciativa envolveu “mais de 500 pessoas” entre “representações das 

comunidades, da sociedade civil organizada, das esferas municipais e estaduais do poder público, de 
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universidades e do empresariado local” (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2014b, p. 40). 

Sucintamente, o processo foi operacionalizado da seguinte forma. Foi capitaneado por um Núcleo 

Estratégico formado pela Prefeitura, pela ONG Centro de Inteligência Urbana, pelo Centro de Estudos 

e Pesquisas em Desastres Ambientais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela 

Assembleia Legislativa. Este núcleo promoveu encontros com atores sociais com vistas a definir os 

rumos dos trabalhos. Neste processo, foi criada a Rede de Referência, também composta por diferentes 

atores (não especificados), com o objetivo analisar e avaliar as decisões tomadas, oferecendo um 

“segundo olhar”. Grupos de Trabalho foram constituídos para pesquisar e discutir cada área foco do 

planejamento: mobilidade humana, diversificação da economia, regularização fundiária, bem viver e 

riscos. A sensibilização dentro da gestão municipal ficou a cargo do GT PMPA, instituído pelo 

Prefeito e com representantes de secretarias municipais (não especificadas). As comunidades das 

regiões administrativas da cidade foram agregadas nas redes Locais de Resiliência, que contribuíram 

com a ampliação do conhecimento acerca das necessidades e potencialidades locais. 

A partir desta descrição temos um panorama dos mecanismos de governança, em sua maioria, formais, 

que interferem nos campos de atuação das organizações estudadas. São oito mecanismos ao todo, dos 

quais quatro não possuem (ou não divulgaram) regimentos internos, que explicitem as regras de seus 

processos decisórios. Nesta situação, estão os dois mapeados em Fortaleza, o conselho de turismo de 

BH e o de economia criativa de POA. A carência de normatização aponta fragilidade institucional, 

sugerindo que a instância não logrou concretizar seu funcionamento, ou, em caso contrário, que os 

processos decisórios não são transparentes e, assim, de difícil acompanhamento e controle. 

Observando os campos de políticas nos quais atuam os mecanismos abordados, temos o seguinte. Em 

desenvolvimento econômico, dois municípios criaram conselhos, Belo Horizonte e Fortaleza. Este 

ainda formou um Fórum, na mesma área, com um foco preciso: as pequenas empresas. Tal 

direcionamento condiz com os dados sobre a estrutura e as políticas da SDE-FOR: fortemente voltadas 

ao pequeno empreendedor e grupos vulneráveis. Em Belo Horizonte, além do citado, encontramos 

espaços de concertação na área do planejamento urbano e do turismo. Com isso, dois campos de 

atuação da SMDE-BH, trabalho e emprego e relações internacionais, não contam com participação 

formal de atores sociais. Em Porto Alegre, três campos: economia criativa, ciência e tecnologia e 

inovação; áreas nas quais o Inovapoa desenvolve ações. No que tange a relação com as secretarias, em 

Belo Horizonte, os três espaços estão vinculados à SMDE, o Codecom, consta, inclusive, no 

organograma. O mesmo se dá em Fortaleza, onde o Fórum das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte é apresentado no sítio como “serviço”. Em Porto Alegre, somente o Comitê de Economia 

Criativa possuiu vinculação com o Inovapoa. 

Examinando a partir da pluralidade de atores, nota-se a intersetorialidade com demais órgãos do 

executivo municipal: todos os mecanismos de governança investigados preveem este tipo de interação; 
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nesta categoria estão 35% de todos os membros2. Ainda no Estado, cinco incluem representantes do 

legislativo municipal; o mesmo se dá em relação ao governo estadual, presente na composição de 

cinco mecanismos. De resto, universidades, associações representativas setoriais e profissionais, 

empresas (primordialmente dos setores da indústria e serviço), bancos, organizações não 

governamentais, etc.: uma ampla de gama de atores inseridos nos processos decisórios das políticas de 

desenvolvimento local. 

Por fim, os espaços de concertação possuem competência para interferir em uma extensa gama de 

questões, principalmente, formulação de normas e políticas, monitoramento da implementação e 

articulação de atores. Além disso, têm papel relevante na divulgação de inciativas, seja por meio de 

suas reuniões, seja com a realização de eventos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste paper, buscamos compreender como os municípios têm reagido à demanda por 

desenvolvimento e de que forma se deram as relações com atores sociais neste processo. Partimos da 

constatação de que esta demanda entra nas agendas municipais no contexto econômico da globalização 

e institucional da descentralização; em resposta, os municípios passam a criar estruturas 

organizacionais voltadas à produção deste tipo de política. 

As políticas produzidas se caracterizaram por campos de ação voltados, principalmente, ao 

crescimento econômico, incluindo aí fomento á empresas e qualificação profissional; consideradas as 

especificidades locais. Vimos a fragilidade da dimensão da equidade nas iniciativas; ainda muito 

voltadas a atividades meio e para justificações autocentradas na organização. O mesmo se deu com a 

dimensão da sustentabilidade: emergente nos objetivos gerais, foi se dissipando na medida em que nos 

dirigíamos da ideia (objetivos) para a ação (políticas). 

Elemento definidor das políticas foram os mecanismos de governança cujos fundamentos estiveram 

presentes desde as normas de criação das organizações. Estes espaços de concertação são variados, 

tendo objetivos relevantes para as políticas uma vez que envolvem formulação e implementação. 

Neles pudemos verificar a prevalência da intersetorialidade entre órgãos da prefeitura, a pluralidade de 

atores sociais, o envolvimento do estado e a ausência do governo federal.  

                                                      
2 Não contabilizado o Fórum das IES. 
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RESUMO 
O ativismo burocrático pode propiciar a coordenação da ação pública? Nesse trabalho, analiso o papel de 
burocratas intermediários na construção de três arranjos de políticas intersetoriais de inclusão de catadores no 
Brasil, entre 2003 e 2015. O Comitê Interministerial de Inclusão Social de Catadores (CIISC); o projeto 
Cataforte; e o programa Pró-Catador. A partir da análise de narrativas de burocratas sobre como se engajaram 
para superar desafios ao desenhar arranjos e implementar políticas, identifico três tipos de práticas de mediação 
burocrática: evitar riscos, resolver problemas públicos e perseguir oportunidades para defender causas 
contenciosas. Discuto como burocratas se tornaram ativistas dentro do Estado, mobilizaram competências, 
articularam recursos e improvisaram soluções para promover a coordenação dos atores nos arranjos 
institucionais que desenharam. 
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ATIVISMO BUROCRÁTICO EM ARRANJOS INSTITUCIONAIS 
COMPLEXOS: 
O CIISC, O CATAFORTE E O PRÓ-CATADOR 

BRANDÃO, Igor1 

INTRODUÇÃO 

O Estado brasileiro passou por transformações importantes desde a redemocratização. Essas 

transformações têm gerado novos desafios para a análise do papel das relações intergovernamentais no 

processo de produção de políticas públicas. A maneira como União, estados, municípios e 

organizações da sociedade civil interagem para entregar políticas que buscam efetivar direitos 

promulgados pela Constituição de 1988 é um dos desafios impostos pelo federalismo brasileiro. Em 

parceria com as burocracias dos entes federativos, burocracias não estatais têm ganhado protagonismo 

desde meados dos anos 1990, não só na entrega de políticas públicas em diversos setores, mas também 

em seu desenho. 

O papel mais ativo do Estado tanto na aplicação de recursos públicos quanto na entrega de políticas no 

Brasil deu origem a um novo padrão de arranjos institucionais nos anos 2000 (PIRES; GOMIDE, 

2015; LOTTA; VAZ, 2015). A coordenação da ação pública2 nesse contexto se apresenta como um 

grande desafio a ser superado pelos atores envolvidos na formulação e implementação de políticas 

públicas. Nessa direção, “estilos de governança” híbridos têm mostrado os limites e possibilidades de 

diferentes arranjos institucionais canalizarem fluxos de informação, recursos e a interação de atores no 

desenho e entrega de políticas (LOTTA; FAVARETTO, 2016; MARQUES, 2013; PIRES; 

GOMIDE, 2016). 

Arranjos institucionais complexos de implementação ganham importância porque novos atores passam 

a habitá-los no nível intermediário, entre os gabinetes do alto-escalão nas burocracias estatais e os 

públicos-alvo das políticas (HOWLETT; RAMESH, 2016; KASSIM; LEGALES, 2010). 

Pires e Gomide (2016, p.08) definem arranjos institucionais como “o conjunto de regras, mecanismos 

e processos que define a forma particular como se coordenam atores e interesses na implementação de 

uma política pública específica”. Essa abordagem chama a atenção para os “estilos de governança” 

                                                      
1 Doutorando em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Este trabalho é parte de 
pesquisa mais ampla sobre o papel de burocratas intermediários na construção do regime 
brasileiro de governança. 
2 “Ação pública” é o termo utilizado na literatura francesa para se referir a fenômeno semelhante ao que 
grande parte da literatura internacional passou a descrever a partir dos anos 1990 como “governança”. 
Delvaux (2007, p.61) argumenta que o termo ação pública “permite o estudo de uma área que, no passado, 
era frequentemente limitada à produção estatal de políticas”. O autor enumera seis elementos descritos pelo 
conceito: a variedade de atores envolvidos na ação pública; a natureza composta dos atores públicos; as 
relações menos hierárquicas entre esses atores; a relativização do impacto do momento em que a decisão 
política é tomada; a natureza não linear do processo de construção de políticas; e a natureza flexível e 
fragmentada da ação pública. 
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implícitos na implementação de políticas, enfatizando quem são os atores envolvidos, quais são seus 

papéis e de que forma interagem na produção da política em questão. Dois tipos de atores atuantes em 

tais arranjos passaram a ser estudados recentemente na literatura brasileira: os ativistas institucionais 

ou burocratas ativistas (ABERS; TATAGIBA, 2015; BRANDAO; VILACA, 2017; BRANDAO; 

VIANA, 2016; CAYRES, 2015; PENNA; 2017; RICH, 2013); e os burocratas de médio-escalão 

(LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014; CAVALCANTE; LOTTA, 2015; OLIVEIRA; LOTTA, 2017). 

Sigo nesse trabalho a abordagem de Hallet e Ventresca (2006) sobre as “instituições habitadas”3 para 

responder a seguinte pergunta: qual o papel de burocratas intermediários4 na construção de arranjos 

institucionais complexos no federalismo brasileiro? Como a ação desses atores afeta a coordenação 

promovida pelos arranjos institucionais em que se situam? 

O objetivo desse trabalho é investigar como a ação de burocratas intermediários em arranjos 

institucionais afeta a coordenação entre atores na entrega de políticas públicas em múltiplas escalas de 

ação. Para tanto, recorro a uma análise que historiciza os processos de gênese dos arranjos, 

valorizando a agência dos atores que deles participaram. Em diálogo com a literatura recente sobre 

arranjos institucionais e burocratas de médio-escalão, analiso como burocratas ativistas construíram a 

intersetorialidade dos arranjos na prática, considerando como os entes federativos se relacionam por 

meio de suas burocracias, com burocracias não estatais e com o território local. 

Analiso os processos de construção de três arranjos institucionais criados no governo federal entre 

2003 e 2015. O primeiro é o Comitê Interministerial para a Inclusão Social de Catadores de Lixo5 

(CIISC), criado no contexto do Fome Zero, em 2003, com os objetivos de coordenar e articular 

políticas federais para a inclusão social de catadores de materiais recicláveis, em interface com suas 

localidades. O segundo é o projeto Cataforte6, criado no contexto do PAC, em 2007, com os objetivos 

de gerar postos de trabalho e elevar a renda de catadores organizados em empreendimentos de 

economia solidária, promover o associativismo, o cooperativismo e a mobilização dos catadores para a 

aprovação da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como para fornecer capacitação, 

formação e assessoramento técnico aos empreendimentos de catadores. O terceiro arranjo é o 

                                                      
3 Mais do que organizações formais com regras estritas e padrões rígidos de comportamento burocrático, 
essa perspectiva pressupõe que indivíduos constroem o significado das regras e das próprias organizações 
em que se encontram por meio da interação com outros indivíduos com quem compartilham o mesmo 
espaço institucional. Nessa abordagem, ganha importância o papel das percepções e interpretações dos 
burocratas sobre os processos dos quais participam em seu cotidiano de trabalho. 
4 Burocratas intermediários são funcionários de organizações governamentais e não governamentais que 
participam do desenho e da implementação de políticas públicas como o Cataforte e o Pró-Catador, 
submetidos muitas vezes a regras e rotinas de trabalho semelhantes, independentemente do vínculo formal 
que possuem com o Estado. 
5 O CIISC foi rebatizado formalmente em 2010, pelo decreto 7.405, do Programa Pró- Catador. Nesta data o 
comitê passou a se chamar “Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis”. 
6 O projeto Cataforte surgiu entre a aprovação da Lei Federal 11.445/2007 e a Lei Federal 12.305/2010. Suas 
etapas 1 e 2 foram desenhadas nesse período mas a implementação começou em 2009 e seguiu até 2012. 
Em 2013, o arranjo ganhou status de Programa, foi redesenhado e ganhou um maior aporte de recursos. 
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programa Pró-Catador7, criado em 2012, no contexto do Plano Brasil Sem Miséria e de elaboração do 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com o objetivo de financiar prioritariamente ações nos estados 

voltadas à inclusão produtiva de catadores egressos do encerramento de lixões em todo o país, cujo 

prazo original se esgotaria em agosto de 2014. 

O trabalho se baseia na análise de documentos (atas, editais, termos de referência, relatórios, leis e 

decretos), de entrevistas aprofundadas realizadas no nível federal e distrital, e na observação de 

reuniões públicas como a Expocatadores de 2015, em São Paulo, do Fórum Lixo e Cidadania-DF, do 

curso de formação do programa Pró-catador-DF, em 2016, de audiências públicas promovidas pelo 

MPDFT, pelo SLU-DF e pela Comissão Justiça e Paz-DF, em 2016. Os documentos analisados são os 

seguintes: 20 atas de reuniões do CIISC, ocorridas entre 2005 e 2015, editais e termos de referência 

relativos ao Cataforte e ao Pró- Catador, relatórios de avaliação de ações do governo federal 

destinadas aos catadores, as leis 11.445/2007 e 12.305/2010, e os decretos s/n de 11 de setembro de 

2003, 5.940/2006, 7.404/2010 e 7.405/2010. 

Ao longo de minha pesquisa de doutorado sobre o processo mais amplo de construção institucional do 

regime brasileiro de governança dos resíduos, realizei 92 entrevistas aprofundadas, as quais foram 

transcritas e analisadas por mim. Entrevistei interlocutores em Brasília, Belo Horizonte, Buenos Aires, 

Porto Alegre e São Paulo, entre 2014 e 2017. As entrevistas se constituíram por perguntas abertas e 

buscaram compreender, entre outras coisas, a ação de burocratas interemediários no processo de 

elaboração dos três arranjos abordados nesse trabalho. Entre os interlocutores estão burocratas 

com variados tipos de vínculos com a administração pública federal e com organizações da 

sociedade civil. As entrevistas combinadas com a presença em reuniões e audiências públicas me 

ajudaram a observar a interação entre atores na implementação dos arranjos discutidos nesse trabalho. 

A triangulação de informações coletadas nos documentos, com a percepção dos atores que 

participaram de suas elaborações e com a observação de algumas de suas interações é a base da 

interpretação que apresento. 

Sigo as abordagens de Pires (2012, no prelo) e Abers (2015, no prelo), que analisam as percepções de 

burocratas sobre seus desafios na implementação de programas federais. Acessar as narrativas, 

discursos e relatos de burocratas intermediários sobre como criam, interpretam e implementam 

políticas por meio de arranjos institucionais é uma abordagem ainda pouco explorada nos estudos 

sobre o Estado em ação. Ao responderem sobre os desafios de desenharem os arranjos multiescalares e 

implementarem políticas através deles, os burocratas explicitam interpretações sobre como efetuam 

                                                      
7 O programa Pró-catador analisado aqui é um arranjo específico derivado das diretrizes 
gerais do Decreto 7405/2010, de mesmo nome, implementado pela Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (SENAES). Sua implementação se dá por meio de convênios com entes federativos e entidades da 
sociedade civil. O MTE lança editais, para os quais os estados submetem projetos que, se aprovados, 
viabilizam o repasse de recursos para execução nos estados. Os estados, por sua vez, decidem se executam 
os recursos diretamente ou se lançam editais para contratar organizações da sociedade civil para executar o 
programa em seu território. 
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três tipos de práticas no interior do Estado: evitar riscos, resolver problemas e perseguir oportunidades 

para defender causas contenciosas. Estas práticas, por sua vez, podem afetar a coordenação de atores 

nos arranjos institucionais em que atuam. 

O artigo se divide em quatro seções além dessa introdução. Na segunda seção, apresento uma 

interpretação do processo de elaboração institucional do regime de governança dos resíduos brasileiro. 

Parto de três estudos anteriores para argumentar que a circulação multi-escalar de burocratas 

intermediários foi um vetor que influenciou a construção do regime de duas maneiras: por um lado, 

provocou a disseminação de ideias sobre um novo modelo inclusivo de gestão integrada e, por outro, 

reconfigurou os arranjos institucionais destinados à gestão de resíduos no país, provocando o 

fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis como ator coletivo bem como a 

institucionalização de um modelo alternativo de gestão de resíduos no país. Denomino esse processo 

tentativamente de “efeito ping-pong”. Na terceira seção, apresento o processo de gênese e morte do 

CIISC, com ênfase no papel de burocratas intermediários na produção da coordenação transversal do 

regime. Na quarta seção, analiso a evolução do Cataforte e do Pró-Catador, destacando o papel de 

burocratas ativistas em seus desenho e implementação. Por fim, argumento que o ativismo burocrático 

pode ser um mecanismo informal de coordenação da ação de atores em distintas burocracias no 

mesmo nível de governo e também em níveis de governo distintos. 

1. Um regime de governança dos resíduos: ativismo burocrático e coalizões 
discursivas na construção de problemas públicos e suas soluções 

Diversos estudos têm analisado as dinâmicas em torno da construção da Lei Federal 12.305, da 

Política Nacional de Resdíuos Sólidos, aprovada e regulamentada em 2010 (ARAUJO, 2013; 

BRANDAO; GUTIERREZ, 2016; BRANDAO, 2017a,b; BRANDAO, VILAÇA, 2017, DIAS, 2009; 

PEREIRA; TEIXEIRA, 2011). Em geral, essa literatura aponta uma série de programas, projetos de 

fomento financiados por diferentes órgãos federais e mudanças institucionais como a criação do 

Comitê Interministerial para a Inclusão Social dos Catadores de Lixo (CIISC), a promulgação do 

decreto 5.940/2006, a promulagação da Lei 11.445/ 2007, a criação do programa Cataforte, a 

promulgação da Lei 12.305/2010 e do decreto Pró-Catador/2010, como conquistas do Movimento 

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) e avanços na legislação brasileira sobre 

resíduos sólidos. No entanto, poucos estudos têm explorado como tais projetos, programas e marcos 

normativos foram elaborados e quais articulações permitiram a emergência dessa nova configuração 

institucional inclusiva no país por dentro do poder Executivo. 

Dias (2009) argumenta que os Fóruns Lixo e Cidadania (FLC) nos três níveis da federação se 

constituíram como arranjos participativos que influenciaram a formulação e a coordenação de ações 

na implementação de políticas inclusivas de gestão de resíduos sólidos no país. A autora parte dos 

trabalhos de Fraser (2007) e Fung e Wright (2001) para argumentar que os FLC atuaram como 
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arranjos participativos que promoveram o reconhecimento dos catadores e qualificaram sua 

intervenção política, em interação com ativistas, técnicos de ONGs e burocratas governamentais, 

contribuindo para coordenar ações no setor de resíduos no país, entre 1998 e 2005. Segundo Dias 

(2009), entretanto, o FLC no âmbito nacional se desmobilizou com a criação do CIISC, em 2003, 

quando alguns de seus atores assumiram cargos no poder Executivo federal. Embora apresente 

evidências da influência dos FLC para o fortalecimento do MNCR, a autora não avança a análise 

sobre o papel do CIISC e de outras políticas voltadas à inclusão de catadores durante o governo Lula. 

Pereira e Teixeira (2011) argumentam que o tema da inclusão socioprodutiva de catadores chegou à 

agenda federal quando empreendedores políticos assumiram cargos no Executivo federal e 

aproveitaram a janela de oportunidade aberta pela coalizão liderada por Lula e o Partido dos 

Trabalhadores (PT), em 2003. Os autores aplicam o modelo dos fluxos múltiplos de Kingdom 

(1995) para mostrar como a inclusão de catadores saiu das demandas de organizações da sociedade 

para a agenda pública local, em Belo Horizonte, num primeiro momento e, posteriormente, atingiu o 

nível nacional devido à ação destes empreendedores: um burocrata de alto-escalão e uma burocrata 

de médio-escalão. Os autores apontam limites no modelo de Kingdom porque seus pressupostos o 

impedem de analisar com mais precisão processos de agendamento que ocorrem de baixo para cima, 

como no caso em questão. 

Araújo (2013) analisa como as disputas entre coalizões de defesa no âmbito do legislativo 

contribuíram para a aprovação das Leis 11.445/2007 e 12.305/2010, relativas à Política Nacional de 

Saneamento e à Política Nacional de Resíduos Sólidos, respectivamente. A autora argumenta que 

deputados federais empreendedores de políticas negociaram propostas consensuais entre coalizões 

cujas crenças eram antagônicas, gerando aprendizado e viabilizando as aprovações das leis. Embora a 

autora reconheça tanto o papel proativo do poder Executivo no envio das propostas que resultaram na 

aprovação das leis, quanto o papel do MNCR no caso da PNRS, ela não se propõe a explicar como as 

dinâmicas internas ao poder Executivo afetaram o conteúdo da lei. Parto dessas três contribuições 

valiosas à literatura sobre políticas públicas no Brasil para avançar uma interpretação complementar, 

destacando o papel de burocratas na promoção de práticas e na coordenação de ações que contribuíram 

para a construção do que chamo de regime brasileiro de governança dos resíduos sólidos. 

Grande parte dos modelos utilizados na literatura sobre políticas públicas têm utilizado o conceito de 

“subsistemas” como unidade de análise no estudo das dinâmicas envolvendo atores, ideias e 

instituições no ciclo das políticas públicas (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). Jochim e May 

(2010), por outro lado, argumentam que a complexidade dos problemas tratados pelas políticas no 

mundo contemporâneo demanda análises que superem enfoques específicos nos subsistemas, com o 

intuito de buscar uma compreensão menos fragmentada dos problemas que elas buscam solucionar. 
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Os autores empregam o conceito de regimes de políticas intersetoriais8 para avançar na análise de 

ações que ultrapassam as fronteiras de um único subsistema, afinal “(...) enquanto subsistemas são 

áreas estabelecidas de policymaking, regimes de políticas intersetoriais são arranjos de governo que 

atravessam múltiplos subsistemas” (JOCHIM; MAY, 2010, p.308). Essa abordagem está atenta para 

questões sobre como atores em distintos subsistemas coordenam ações para implementar regimes de 

políticas mais ou menos legítimos, coerentes e duráveis (MAY; JOCHIM, 2013). Segundo os autores, 

a legitimidade do regime viria do suporte proveniente dos atores envolvidos no arranjo de 

implementação do regime, a coerência viria da consistência de suas ideias centrais, e sua 

durabilidade dependeria da manutenção do comprometimento dos atores com elas ao longo do tempo. 

Esses três fatores garantiriam a sustentabilidade dos regimes de políticas intersetoriais ao longo do 

tempo. 

Interpreto a criação do conjunto de arranjos e práticas em torno das políticas voltadas à inclusão de 

catadores no Brasil como um novo regime de governança dos resíduos no país (BRANDAO; 

GUTIERREZ, 2016; BRANDAO, 2017). Um dos traços distintivos do regime brasileiro de 

governança dos resíduos sólidos, nesse sentido, é o destaque dado à inclusão socioprodutiva de 

catadores de materiais recicláveis, promovido pela combinação de elementos de subsistemas de 

políticas social e ambiental. Embora indivíduos habilidosos ajam como empreendedores de políticas e 

assim influenciem o agendamento e a mudança de políticas, é difícil imaginar que eles aproveitem 

oportunidades políticas sozinhos para promoverem práticas e agendarem questões, seja no Legislativo 

ou no Executivo. Nesse sentido, argumento que a ação de burocratas intermediários pode ir além do 

empreendedorismo quando eles se engajam proativamente em ações coletivas, criando as 

oportunidades para promover determinadas propostas. Tais indivíduos mobilizam assim suas redes de 

relações no interior do Estado, seja para defender causas contenciosas, seja para negociar soluções 

com colegas no interior da burocracia em busca de resolver problemas. 

Abers (no prelo) define ativismo burocrático como um tipo de ação proativa pelo qual burocratas 

perseguem oportunidades para defender causas contenciosas. A inclusão de catadores nos sistemas de 

gestão integrada de resíduos sólidos pode ser interpretada como uma causa contenciosa, pois implica 

defender uma proposta alternativa ao modo tradicional de gerir os resíduos sólidos estabelecido no 

país. Incluir catadores em sistemas de gestão integrada de resíduos sólidos não faz parte do modelo 

tradicional empregado em todo o mundo. Burocratas ativistas ocupam posições no Estado, inclusive 

por meio de concursos públicos, mas nem sempre militam em organizações da sociedade civil, sejam 

partidos, ONGs ou organizações de movimentos populares. 

Ao longo do tempo, essas pessoas adquirem múltiplas filiações e se situam em campos de políticas 

públicas como o da gestão de resíduos sólidos (cf. SANDFORT; MOULTON, 2015). Como 

indivíduos sociais que são, tais atores podem atuar como ativistas posicionados em redes específicas 
                                                      
8 Tradução livre de boundary-spanning policy regimes. 
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em alguns momentos mas também podem atuar como meros seguidores de regras em outras situações. 

Formalmente, burocratas ativistas podem ter vínculos variados com a administração pública direta ou 

indireta, com partidos e até mesmo militarem em organizações da sociedade civil. Dependendo do 

contexto em que se situam no interior dessas organizações, tais burocratas podem se comportar mais 

ou menos proativamente, criando e aprendendo a perseguir oportunidades para defender causas 

contenciosas. 

Interpreto o papel desses atores como intermediários em coalizões discursivas, baseadas em práticas 

de experimentação e articulação, atuando não somente no interior de subsistemas mas também 

promovendo sua interconexão (ZITTOUN, 2014). Zittoun (2014) argumenta que o processo de 

produção de políticas se constitui por disputas discursivas entre coalizões das quais burocratas 

participam. Tais coalizões disputam jogos de linguagem sobre como circunscrever problemas públicos 

e a eles “colar” soluções específicas. A partir dessa delimitação, as disputas discursivas se dão tanto na 

definição de soluções alternativas quanto na propagação delas, em busca de legitimação perante um 

público mais amplo. Os atores nessa perspectiva vão além do empreendedorismo individual, pois 

promovem e participam de ação coletiva no interior do Estado, como brokers, promovendo a ligação 

entre subsistemas e atores situados dentro e fora de organizações estatais (HOWLETT; 

MUKHERJEE; KOPPENJAN, 2017). 

A construção de coalizões de suporte a propostas de políticas, em geral, envolve atores de diversos 

subsistemas, burocracias governamentais, não governamentais e populações-alvo. No processo 

discursivo de construção dessas coalizões, burocratas intermediários protagonizam uma dinâmica 

política específica de produção de interpretações sobre os elementos de um problema público, 

inclusive sobre sua existência ou não. Nesse sentido, burocratas e outros atores políticos empregam 

estratégias para “cimentar” coalizões discursivas a fim de legitimar algumas propostas de solução em 

detrimento de outras. Esse processo é fundamental para promover a coordenação da ação pública entre 

organizações em diferentes níveis da federação. 

No modelo de Zittoun (2014), atores políticos como os burocratas precisam “criar a desordem” ao 

formularem os problemas públicos antes mesmo da elaboração de soluções possíveis para eles. Esse 

seria um processo de construção, propagação e politização de problemas. Segundo o autor, o processo 

de problematização de uma questão pública passaria por atividades, como: rotular uma situação e 

qualificá-la como um problema; identificar um Público de vítimas desse problema na sociedade; 

designar suas causas, autoridades responsáveis e um grupo de culpados; fabricar um futuro 

apocalíptico; e tomar atitudes em relação a ele imediatamente. “Criar a desordem” nesse sentido é 

escolher quais elementos entrarão ou não na definição do problema e chamar a atenção para eles, 

realizando seu enquadramento discursivo. Esse enquadramento discursivo é importante para coordenar 

ações entre burocratas que lidam com a política no interior do Estado em diferentes níveis da 

federação, bem como entre atores que implementam políticas desde organizações da sociedade civil. 
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O autor francês argumenta que, após “criarem a desordem” dessa maneira, os atores políticos precisam 

“restaurar a ordem”, definindo e propagando soluções para o problema público em questão. No 

processo de definir tais soluções, atores políticos como os burocratas promovem jogos de linguagem 

por meio de práticas discursivas específicas. “Restaurar a ordem” significa assim apresentar 

determinadas propostas como soluções para certos problemas, por meio de jogos de linguagem e 

bricolagens cognitivas. Nessa fase, burocratas e outros atores políticos rotulam soluções e estabelecem 

seus “donos”. Dessa maneira, eles definem também suas possíveis consequências bem como seu 

Público de beneficiários, “colando” tais soluções ao problema a ser resolvido. Burocratas integram 

desse modo as soluções que criam à política que precisa mudar, associando-as a um quadro analítico, 

ideológico ou de valores. Todo esse jogo discursivo de construção de propostas para um determinado 

enquadramento de um problema público – como as péssimas condições dos sistemas de gestão 

integrada de resíduos no Brasil – pode ou não fomentar a coordenação de atores em diferentes escalas 

de ação na implementação dessas propostas. 

A propagação dessas soluções, por sua vez, consiste em sua promoção por coalizões de apoio 

formadas, entre outras pessoas, por burocratas ativistas. Segundo Zittoun (2014), a transição entre a 

definição do problema e a definição de sua solução não pode ser considerada um processo natural 

porque a “propagação de soluções” se dá por meio de práticas argumentativas que “cimentam” as 

coalizões de apoio às alternativas propostas. Destacam-se assim estratégias de persuasão, negociação, 

discussão e difusão de práticas. A legitimação de uma solução alternativa resulta, segundo o autor, 

desse processo de construção de coalizões “coladas” por propostas que conectam determinadas 

soluções a enquadramentos específicos de um problema. Nessa perspectiva, a “(...) a atividade de 

definir uma proposta não pode ser dissociada dos acordos constitutivos que a permitem ganhar suporte 

de um grupo de atores maior que seus primeiros elaboradores”. A propagação de uma proposta passa a 

ser assim uma questão chave que os promotores de uma solução precisam resolver (ZITTOUN, 2014, 

p.137). 

A elaboração de soluções para problemas públicos também é baseada numa batalha sobre a definição 

de papéis e posições nas quais indivíduos buscam impor uma decisão e se apresentam como os 

“decisores” dela (ZITTOUN, 2014, p.139). Esse processo é, na verdade, uma espécie de legitimação 

que não se concentra apenas no nível das elites políticas, quando da aprovação de leis no parlamento, 

ou mesmo no nível das elites burocráticas, quando da operacionalização de leis em programas no alto 

escalão dos ministérios. Toda a cadeia decisória entre o topo das burocracias estatais e o nível da rua, 

às vezes ocupado por burocratas não estatais, passa por atores que se legitimam como “tomadores de 

decisão” sobre determinada solução. Mais do que uma questão de simetria de preferências entre 

“agentes e principais”, essa cadeia decisória é um processo criativo de adaptação e de aprendizado. As 

relações de conflito e de cooperação que surgem ao longo dela dão consistência e legitimidade a 

algumas propostas mais que a outras, ao mesmo tempo em que novas soluções são gestadas no próprio 
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processo de intermediação promovido por burocracias diversas. 

A construção do regime brasileiro de governança dos resíduos pode ser dividida em quatro fases não 

lineares: “a criação da desordem”, “a elaboração da ordem”, “a propagação da solução” e “a 

legitimação dos ‘decisores’” (BRANDAO, 2017). A “criação da desordem” é o período que se estende 

entre a criação das primeiras associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis no país e 

a sua incorporação em programas de gestão integrada pelas primeiras prefeituras do PT, em cidades 

como Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Nesse período, entre 1985 e 1998, houve o 

reconhecimento público dos catadores em diversos municípios como agentes fundamentais tanto dos 

sistemas municipais de gestão de resíduos quanto da cadeia produtiva da reciclagem. A “elaboração da 

ordem” é o período de atuação do Fórum Nacional Lixo e Cidadania e de seus análogos municipais e 

estaduais, com destaque para as experiências de Minas Gerais e São Paulo (DIAS, 2009; GRIMBERG, 

2007). Nesse período, entre 1998 e 2005, a questão da inclusão dos catadores nos sistemas integrados 

de gestão de resíduos entrou na agenda do governo federal por meio da formulação de uma “proposta” 

do Programa Lixo e Cidadania, que defendia o encerramento de lixões como meio de acabar com o 

trabalho infantil no lixo e a inclusão dos catadores em cooperativas de trabalho contratadas pelas 

prefeituras para coletar e triar materiais recicláveis nos municípios. Essa proposta é reenquadrada, a 

partir de 2003, pelo governo Lula, o qual passa a promover o protagonismo dos catadores e do MNCR 

(PEREIRA; TEIXEIRA, 2011). 

A “propagação da solução” é o período de promoção do protagonismo dos catadores de materiais 

recicláveis como parte central de uma proposta de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse 

período, entre 2003 e 2010, há uma institucionalização da inclusão de catadores por meio de ações 

promovidas desde o governo federal, como, a destinação de recursos para projetos piloto de apoio a 

organizações de catadores - à capacitação de suas lideranças, a pesquisas sobre a situação dessas 

organizações e sobre o custo de geração de empregos no setor – bem como de decretos e leis 

formalizando tais ações. A “legitimação dos decisores” é o período posterior à saída de Lula da 

presidência, entre 2011 e 2015. A partir de então inicia-se um processo de implementação das 

mudanças institucionais promovidas no período anterior, em que os atores participantes delas 

começam a disputar sua “autoria” e a legitimidade dos enquadramentos possíveis para as políticas 

formalizadas no período de institucionalização. Nas seções seguintes, apresento os processos de 

criação e transformação de três arranjos institucionais que conformam o regime brasileiro de 

governança dos resíduos: o CIISC, o Cataforte e o Pró-Catador, observando como a ação de burocratas 

intermediários pode permitir uma maior ou menor coordenação entre os atores que implementam 

ações e empregam instrumentos por meio de tais arranjos. 

2. Burocratas intermediários na coordenação do Cataforte e do Pró-
Catador 
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O Cataforte surge da articulação de burocratas intermediários que participavam de ações voltadas aos 

catadores em distintos setores do governo federal. Essa articulação surge no GT “Trabalho e Renda” 

do CIISC e se desenvolve na primeira edição do projeto entre 2007 e 2009. Interlocutores afirmam que 

o projeto surgiu como consequência do engajamento de distintas burocracias no fomento de 

empreendimentos solidários de catadores de materiais recicláveis. Até 2007, Senaes, FBB, Petrobrás e 

BNDES haviam atendido de maneira dispersa as demandas por fomento e capacitação canalizadas ao 

governo federal pelo MNCR e ONGs apoiadoras através do CIISC. 

Esses experimentos fortaleceram o MNCR como ator coletivo, oferecendo informações sobre os 

desafios da implementação e as novas necessidades dos empreendimentos de catadores atendidos pelo 

programa. Da mesma maneira, o estudo sobre o custo da geração dos postos de trabalho na cadeia da 

reciclagem realizado por apoiadores do MNCR explicitou o cenário dos empreendimentos coletivos de 

catadores no país. A mobilização de catadores e apoiadores junto ao governo federal encontrou na 

Presidência da República um apoio para a realização de ações de fomento como o Cataforte. 

O desenho do Cataforte em suas três etapas é semelhante, mas cada etapa varia quanto aos objetivos e 

aos meios de sua operacionalização. O governo federal põe à disposição de organizações da sociedade 

civil, por meio de editais e termos de referência, recursos para serem executados na assistência técnica, 

formação, capacitação, fornecimento de equipamentos e de planos diversos para estruturação de 

negócios solidários constituídos por catadores. Mais do que transferir recursos para organizações da 

sociedade civil implementarem um programa federal, o Cataforte traz consigo o objetivo de fortalecer 

a identidade dos catadores, reconhecendo sua atividade por meio do fomento ao trabalho associado e 

cooperativado. 

Vários desafios apareceram entre o desenho e a implementação das três etapas do Cataforte. Em 

primeiro lugar, o desafio de mediar a operacionalização do programa em atendimento às demandas dos 

catadores, traduzindo-as para os parâmetros normativos cambiantes que balizam a prestação de contas 

e a ação dos órgãos de controle. Em segundo lugar, o desafio de mediar a relação entre organizações 

executoras dos projetos e as organizações de catadores beneficiárias dele. Em terceiro lugar, o desafio 

de manter o fluxo de pagamentos e prestação de contas sem prejudicar o cotidiano da implementação 

do programa. 

No Cataforte 1, burocratas intermediários da Senaes e da FBB articularam recursos e expertises na 

elaboração do projeto. As articulações começaram no GT “trabalho e renda” do CIISC, em 2006, e 

seguiram até a assinatura de um convênio entre as instituições no final de 2007. Mudanças nas 

normativas relativas ao repasse de recursos públicos a organizações da sociedade civil ocorridas em 

2007 passam a valer em 2008, o que provocou o atraso no lançamento dos editais e termos de 

referência do programa. Segundo um interlocutor, os burocratas envolvidos na elaboração do projeto 

precisaram absorver um grande custo de aprendizado para enquadrar o programa no novo 
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entendimento aplicado pelos órgãos de controle. Nesse processo, os editais e termos de referência do 

Cataforte 1 só puderam ser lançados em 2009. 

Um interlocutor revela que, nos seminários de avaliação do Cataforte 1, três percepções sobre a 

implementação do projeto ficaram claras: em primeiro lugar, conflitos entre técnicos de organizações 

executoras e lideranças de organizações de catadores explicitaram a reivindicação dos catadores por 

mais autonomia tanto para escolher as organizações da sociedade com as quais gostariam de trabalhar 

quanto para suas próprias organizações captarem os recursos sem contar com a intermediação de 

organizações da sociedade civil. Em segundo lugar, as interações entre burocratas intermediários da 

Senaes, da FBB, do MNCR, do Pangea, da Unitrabalho e da Unisol produziram a percepção de que os 

empreendimentos solidários de catadores demandavam equipamentos, como caminhões, prensas e 

balanças, para avançarem na comercialização de materiais recicláveis em rede. 

A partir de 2010, ainda durante a implementação do Cataforte 1, elaborou-se o Cataforte 2, com o 

objetivo de fornecer caminhões para as organizações de catadores e redes atendidas na primeira etapa 

do programa. Nesse momento, burocratas da FBB e da Senaes articulam a entrada de BNDES e 

Petrobrás como financiadores do projeto. Segundo um interlocutor, a interação entre burocratas 

estatais e não estatais proporcionou o atendimento da demanda dos catadores por caminhões bem 

como de seu repasse diretamente para suas organizações, sem a intermediação de organizações da 

sociedade civil ou prefeituras. Outro interlocutor revela que, enquanto na primeira edição do projeto 

entidades da sociedade civil apresentavam projetos para concorrer ao edital do programa, para depois 

escolherem as organizações de catadores com quem trabalhar, na segunda etapa do projeto as 

organizações de catadores foram contempladas diretamente. 

Duas mudanças contextuais alteraram o cenário em que se desenhou o Cataforte 3: em primeiro lugar, 

muda-se o governo em 2011, o que introduz um novo quadro de prioridades para as políticas federais. 

Em segundo lugar, muda-se o quadro institucional em que se enquadra o programa, pois passa a viger 

em dezembro de 2010 a lei 12.305, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, seu decreto 

regulamentador 7.404, o decreto 7.405, do programa Pró-Catador, e o decreto regulamentador da 

Política Nacional de Saneamento Básico, aprovada em 2007. Nesse momento, a PNRS e os catadores 

ganham bastante destaque, pois a legislação trouxe prazos para a elaboração de planos de gestão 

integrada pelos entes federativos até 2012, como condição para receberem recursos da União, e para o 

encerramento de lixões até 2014. 

Nos seminários de avaliação do Cataforte 2, avaliou-se que os empreendimentos de catadores que 

haviam se estruturado ao longo da implementação das duas etapas anteriores poderiam avançar na 

cadeia produtiva da reciclagem, não só comercializando materiais em rede mas também 

“verticalizando” a produção. Verticalizar a produção significa dar um passo na cadeia produtiva da 

reciclagem, passando a transformar o material reciclável em matéria-prima para a indústria da 
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reciclagem. No entanto, avaliou-se também que a heterogeneidade de condições dos empreendimentos 

de catadores no país demandava o nivelamento da infraestrutura entre eles. O aumento dos recursos 

necessários para a estruturação de empreendimentos em todo o país implica nesse momento a 

participação de outras burocracias na elaboração e na implementação da terceira etapa do projeto. O 

ganho de escala transforma o projeto em programa, trazendo outras burocracias como a Funasa e o 

Ministério do Meio Ambiente para participar do programa, com expertise e recursos. 

Enquanto o desenho e a implementação das etapas 01 e 02 do programa se deram pela interação de 

burocratas intermediários da Senaes e da FBB contratando organizações da sociedade civil para 

executar objetivos estabelecidos em editais e termos de referência públicos, o desenho e 

implementação do Cataforte 3 contou com forte papel coordenador da SG/PR. A ideia central seria 

produzir o nivelamento da infraestrutura dos empreendimentos de catadores no país, bem como 

elaborar planos de negócios solidários em redes para eles. Para tanto, entidades da sociedade civil 

seriam contratadas para executar o programa junto com as organizações de catadores e outra entidade 

seria contratada para operar um escritório nacional de projetos, sediado em Brasília, com o objetivo de 

oferecer suporte técnico às bases de serviço atuantes nos territórios, compostas por catadores e 

assessores técnicos. Um comitê estratégico de burocratas intermediários membros do CIISC foi criado 

para o monitoramento da execução do programa. O objetivo do comitê estratégico era acompanhar a 

implementação do programa no intuito de destravar processos burocráticos e conflitos que 

enventualmente surgissem entre as burocracias governamentais e não governamentais. 

Os principais desafios do Cataforte 3 vieram dos seguintes fatores: dificuldades na implementação do 

nivelamento da infraestrutura dos empreendimentos, mudança no quadro de funcionários da FBB, a 

extinção do CIISC em 2015, conflitos entre o MNCR e as burocracias estatais sobre o processo de 

seleção da entidade operacionalizadora do escritório nacional de projetos, e conflitos entre o MNCR e 

burocracias estatais pela inclusão de organizações não vinculadas ao MNCR no programa, conflitos 

entre catadores das bases de serviços, entidade executora do escritório nacional de projetos e FBB 

sobre os relatórios de prestação de contas do programa. Dois níveis de coordenação passaram a 

coexistir no Cataforte 3: em primeiro lugar, a coordenação horizontal entre burocracias federais 

participantes do programa, promovida pelo CIISC, por meio do comitê estratégico, desde a SG/PR. 

Em segundo lugar, a coordenação transversal entre a entidade responsável pelo Escritório Nacional de 

Projetos, em Brasília, as entidades responsáveis pelas bases de serviço nos municípios e as burocracias 

da FBB e da Senaes. 

O decreto 7.405, chamado programa Pró-Catador, foi aprovado em 2010, juntamente com o decreto 

7.404, de regulamentação da lei federal 12.305, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada no 

mesmo ano. Segundo interlocutores, o decreto formaliza alterações de nome e composição do CIISC 

que já vinham sendo implementadas anteriormente. Com o vencimento dos prazos para produzir os 

planos nacional, estadual e municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, em 2012, e a 
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aproximação do prazo para encerramento de lixões, em 2014, o CIISC passou a implementar ações 

que envolvessem tanto organizações da sociedade civil quando os estados, para atingir os territórios 

em todo o país. 

Burocratas do CIISC articularam com burocratas do BNDES e da Senaes editais públicos de 

financiamento de projetos voltados aos estados, para o apoio à inclusão socioprodutiva de catadores 

nos fechamentos dos lixões. É nesse momento que a burocrata que coordenara o CIISC no governo 

federal desde 2008 assume um cargo na Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de 

Renda do Distrito Federal, com o objetivo de implantar a PNRS no nível local. Com o apoio de um 

burocrata da Secretaria de Meio Ambiente e em negociação com burocratas do BNDES, eles 

conseguem aprovar um projeto de financiamento para a instalação de galpões para cooperativas de 

catadores no Distrito Federal. Da mesma maneira, essa burocrata consegue aprovar um projeto de 

apoio ao Programa Pró-catador-DF, por meio do edital de financiamento lançado pela Senaes/MTE. 

Vários desafios de coordenação surgem nesse momento. Como a Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Transferência de Renda não possuía corpo técnico em número suficiente, para executar o 

programa no nível local, foi necessário que se buscassem organizações da sociedade civil dispostas a 

se candidatar a um edital público para executar o programa em Brasília. Uma interlocutora conta que 

visitou diversas organizações da sociedade civil com experiência em apoiar empreendimentos de 

catadores no DF e convenceu algumas delas a se candidatarem ao edital, mas ao final elas não 

puderam se inscrever na seleção porque não conseguiram reunir as certidões exigidas por uma lei 

distrital para participarem do processo. Nesse momento, essa burocrata convenceu uma organização 

anteriormente sem experiência com o tema a se candidatar ao edital, o que resultou no início da 

implementação do programa. Dessa maneira, o programa passou a ser implementado no nível local 

com a contratação de uma organização da sociedade civil, passando por três níveis: MTE, no nível 

federal, SEDEST, no nível distrital e INESC, no nível territorial. 

3. Relações fecundas: do CIISC ao Cataforte e ao Pró-Catador 

Três tipos de coordenação entre burocratas e burocracias estatais e não estatais são fundamentais para 

a implementação de políticas públicas voltadas aos catadores de materiais recicláveis. A coordenação 

entre burocracias estatais situadas em níveis de governo distintos, a coordenação entre burocracias 

estatais no mesmo nível de governo e a coordenação entre burocracias estatais e não estatais, seja no 

mesmo nível de governo ou não (cf. LOTTA; FAVARETTO, 2016). Argumento que o CIISC, em 

diferentes fases, desde 2003, foi um espaço de promoção de “relações fecundas”9 que promoveram a 

coordenação de ações entre burocratas governamentais e não-governamentais que participaram da 
                                                      
9 Abers e Keck (2008, p.101) argumentam que o termo relações fecundas “significa a justaposição de 
diferentes interesses, experiências e pontos de vista numa arena pública como essenciais para a geração de 
inovações. O elemento catalisador vai além da interação de idéias e motivos, e brota da construção de 
relações concretas entre atores que desenvolvem a capacidade para usar os recursos de forma inédita”. 
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construção do Cataforte e do Pró-catador. 

Apesar da importância de burocratas intermediários e de suas práticas na produção de políticas 

públicas, tanto suas ações quanto os arranjos em que interagem estão situados em um ambiente 

político-institucional mais amplo. Por essa razão, é importante entendermos quais os contextos em que 

se deu a criação de cada um deles. O CIISC foi criado no primeiro governo Lula, durante o período de 

atuação do Fóruns Lixo e Cidadania. O Cataforte foi criado no segundo governo Lula, após a 

desmobilização do Fórum Nacional Lixo e Cidadania. O Pró-Catador foi criado no primeiro governo 

de Dilma Roussef, após a institucionalização de leis e decretos importantes sobre a inclusão de 

catadores no país. O CIISC foi extinto em 2015, juntamente com a ex-Secretaria-Geral da Presidência 

da República (SG/PR), mas os programas Cataforte 3 e Pró-catador continuaram a viger. O processo 

de construção desses arranjos é uma excelente entrada empírica para compreendermos as 

transformações do Estado e do ambiente político-institucional brasileiro no período recente. 

Antes de 2003, os Fóruns Lixo e Cidadania exerceram três funções principais entre 1998 e 2005: 

espaço de interação entre atores heterogêneos estatais e não estatais para a formulação de um modelo 

alternativo inclusivo de gestão integrada de resíduos no país; vetor de disseminação de práticas 

voltadas ao fortalecimento desse modelo inclusivo alternativo; e um arranjo de coordenação de ações 

entre o nível federal, estadual e local na área de resíduos sólidos no país (DIAS, 2009). Nesse período, 

burocratas intermediários federais interagiam com burocratas não estatais no estabelecimento de 

critérios para o repasse de recursos da união para municípios eliminarem o trabalho infantil nos lixões, 

encerrarem lixões e organizarem cooperativas de catadores que pudessem ser incluídas em seus 

sistemas municipais de gestão integrada de resíduos. Além disso, essas interações culminaram na 

introdução de catadores e recicladores no Código Brasileiro de Ocupações, do Ministério do Trabalho, 

em 2002, o que possibilitou a visibilização da categoria por meio da produção de dados oficiais sobre 

sua atividade. Por essa razão, interpreto tal período como o início do agendamento da inclusão 

socioprodutiva dos catadores no nível federal. 

Enquanto o CIISC foi um arranjo predominantemente intragovernamental, a partir de 2003, o projeto 

Cataforte e o programa Pró-Catador foram arranjos predominantemente intergovernamentais. Todos 

variam quanto ao tipo de interface com organizações da sociedade civil. O Cataforte surge com as 

características de um programa associativo, em 2007, mas muda suas características entre as etapas 1 e 

3. Teixeira et. al (2016, p.3) argumentam que programas associativos se caracterizam pela presença de 

três elementos: a)  o reconhecimento formal das organizações da sociedade civil como agentes da 

implementação da política, com uma função de mediação entre a população e o acesso a determinados 

direitos de cidadania; b) a valorização do processo de implementação da política como tempo que 

gesta o bem público e as coletividades a ele associadas; c) a incorporação de um “modo de fazer” das 

organizações sociais que desafia interesses  e saberes estabelecidos e cristalizados nos percursos 

tradicionais de produção das políticas. O Cataforte, nessa direção, visa criar postos de trabalho para 
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catadores incorporando seu modo de organização produtiva na cadeia da reciclagem, por meio de 

ações de fomento ao associativismo e o cooperativismo. 

O programa Pro-Catador, por outro lado, surge em 2012, como um arranjo de implementação do 

decreto 7.405, “guarda-chuva” de mesmo nome, promulgado antes, em 2010. Esse decreto formaliza a 

articulação de ações e programas voltados à incorporação de catadores na implementação das leis 

12.305/2010, da PNRS, e 11.445/2007, da PNSB. Enquanto os Catafortes 1 e 2 surgiram entre a 

aprovação da Lei de Saneamento, que autorizou a contratação de organizações de catadores com 

dispensa de licitação, e a Lei de Resíduos Sólidos, o Cataforte 3 e o Programa Pró-Catador surgiram 

depois disso. Tais programas estão situados, nesse sentido, na fase de implementação do regime, a 

partir de 2011. 

Como a Lei 12.305 estabeleceu prazos para que União, Estados e municípios elaborassem planos para 

seu cumprimento (2012) e para o encerramento de lixões com inclusão de catadores (2014), Cataforte 

3 e Pró-Catador passam a oferecer suporte a organizações de catadores e a prefeituras na promoção da 

inclusão produtiva de catadores durante os processos de encerramento de lixões no país. Ambos os 

arranjos implicam relações do governo federal com localidades. No entanto, enquanto o Cataforte 

priorizou o fortalecimento de empreendimentos de catadores por meio de convênios diretamente com 

entidades da sociedade civil, o Pro-Catador priorizou a formação e a capacitação de catadores não 

necessariamente pertencentes a empreendimentos coletivos, por meio de convênios com os entes 

federativos. Estados e municípios, por sua vez, decidem por estabelecer ou não convênios com 

entidades da sociedade civil para executarem o programa. 

O CIISC passa por fases distintas entre o período 2003 e 2015, de acordo com quem exerceu sua 

secretaria-executiva. Primeiramente, ela foi exercida pelo MESA e pela SNSA/MCidades, entre 2003 

e 2004. Depois, a coordenação do comitê passa a ser exercida pela SNSA e pela SAIP/MDS, entre 

2004 e 2007. Posteriormente, o comitê passa a ser comandado conjuntamente pela SAIP/MDS, pela 

SRH/AU/MMA e pela Senaes/MTE, entre 2008 e 2011. Entre 2012 e 2015, a secretaria-executiva do 

CIISC passa a ser coordenada pela Secretaria Geral da Presidência da República (SG/PR). O regime 

brasileiro de governança dos resíduos se consolida nesse período devido à interação entre burocratas 

ativistas em ações articuladas no CIISC e em outros espaços como os Fóruns Sociais Mundiais, em 

Porto Alegre, os Festivais Lixo e Cidadania, em Belo Horizonte e Brasília, os encontros 

Expocatadores, em São Paulo e Brasília, e os Natais do presidente Lula com os catadores, em São 

Paulo. 

Em 2003, a expectativa dos membros do FLC era de que o governo Lula levasse adiante a 

implementação do Programa Lixo e Cidadania, incorporando as recomendações expressas pelo fórum 

em um relatório de avaliação sobre o período 1998-2002, entregue ao MESA. Segundo interlocutoras, 

o governo decidiu não dar continuidade à estratégia do FLC e enquadrou os catadores como público 
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prioritário do Programa Fome Zero, então sob a coordenação do MESA. Nesse momento, as principais 

ações relativas a resíduos sólidos no governo federal estavam divididas entre a Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa), do Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

(SNAS), do Ministério das Cidades (MCidades) e a Secretaria Nacional de Qualidade Ambiental 

(SQA), do Ministério do Meio Ambiente (MMA). As ações relativas aos catadores, entretanto, se 

espalhavam por outros órgãos da administração direta e indireta, como a Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Caixa Econômica 

Federal (CAIXA), a Petrobrás e a Fundação Banco do Brasil (FBB), do Banco do Brasil. 

Ex-integrantes do FLC relatam que mantinham interlocução próxima ao Partido dos Trabalhadores e à 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), do Ministério das Cidades (Mcidades), o que 

teria permitido a criação do CIISC em setembro de 2003. Sua função seria subsidiar a implantação do 

Projeto Lixo e Cidadania, bem como articular as ações do governo federal cuja população alvo era os 

catadores. O comitê passou a existir formalmente sob coordenação do MESA e do MCidades. No 

entanto, interlocutores afirmam que sua atuação concreta passa a ocorrer somente a partir de 200410, 

quando o MESA é incorporado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

Nesse momento, ex-integrantes do Fórum Lixo e Cidadania passam a coordenar o comitê desde a 

Secretaria de Articulação Institucional e Parcerias (SAIP). O período de 2003 a 2005 foi marcado pela 

desmobilização do FLC, por um lado, e pela mobilização de recursos do MDS e do MTE para 

subsidiar a formação de lideranças do MNCR, um estudo sobre a geração de postos de trabalho para 

catadores na cadeia da reciclagem e um programa piloto de destinação de materiais recicláveis das 

burocracias federais para organizações de catadores. 

Segundo atas fornecidas pelo sistema de acesso a informação do governo federal, o CIISC se reuniu 

oito vezes no primeiro mandato de Lula (2003-2006), três vezes entre setembro e dezembro de 2005, e 

cinco vezes entre julho e dezembro de 2006. De acordo com interlocutores, o comitê passa a ser um 

espaço de articulação de ações, mobilização de recursos entre burocratas de diferentes setores da 

administração pública federal, e canalização de demandas do MNCR e de ONGs apoiadoras como o 

PANGEA, o INSEA e a Cáritas. Nesse período, membros do comitê se organizam em três GTs: 

trabalho e renda, habitação e educação. Do GT Trabalho e Renda, em 2005, iniciam as primeiras 

articulações entre burocratas da SENAES/MTE e da FBB para o desenvolvimento de ações voltadas 

ao fortalecimento do associativismo e do cooperativismo entre os catadores no país. Embora tenha 

sido importante para promover a interação de burocratas, uma interlocutora avalia criticamente o papel 

do comitê nesse período. Segundo ela, o governo Lula e seus ministros fizeram muita propaganda 

sobre o apoio aos catadores, mas no interior dos ministérios havia muita resistência e preconceito em 

relação ao tema. 

                                                      
10 Informações nas atas das reuniões de 2005 sugerem que o comitê se reuniu também em 2004. Não 
acessei atas destas reuniões. 
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Entre 2004 e 2006, entretanto, burocratas atuantes no CIISC articularam diversas ações de apoio à 

inclusão dos catadores. O MDS, o MTE e o ME passaram a destinar recursos para programas de 

capacitação; e para organizações da sociedade civil promoverem a capacitação de catadores para o 

recebimento de materiais recicláveis de órgãos públicos na Esplanada dos Ministérios; para o 

desenvolvimento de estudos sobre a situação das organizações de catadores no país e sobre os custos 

da criação de postos de trabalho nesse setor. A Petrobrás passou a destinar parte de seu Fundo 

Socioambiental para o financiamento de projetos voltados à estruturação de redes e organizações de 

catadores, por exemplo, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. A Fundação Banco do Brasil 

passou a financiar projetos voltados à estruturação de centrais de cooperativas e redes de 

organizações de catadores, por exemplo, em São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. 

Como resultado das “relações fecundas” entre burocratas governamentais e não governamentais, do 

MNCR e de ONGs apoiadoras, no CIISC e em outros espaços, como os Festivais Lixo e Cidadania e 

os Fóruns Sociais Mundiais, três acontecimentos importantes na institucionalização do regime 

ocorreram em 2006: a promulgação do decreto 5.940, que obriga órgãos da administração pública 

federal a destinar seus materiais recicláveis a organizações de catadores; a abertura de editais de 

fomento do BNDES a projetos executados por organizações da sociedade civil voltados à estruturação 

de cooperativas de catadores no país; e a introdução de um artigo na lei 11.445, da Política Nacional 

de Saneamento, permitindo a dispensa de licitação na contratação de organizações de catadores para 

prestação de serviços de coleta e triagem de materiais recicláveis por prefeituras. Uma interlocutora 

revela que tal artigo se consolidou na lei devido à articulação de atores participantes do CIISC, no 

sentido de pressionar a Casa Civil, por dentro do Executivo, para a permanência dele na etapa de 

sanção da lei, em janeiro de 2007. 

No segundo mandato de Lula (2007-2010), o programa Fome Zero já não era o carro- chefe do 

governo (TOMAZINI; LEITE, 2016). Órgãos da burocracia federal passam a aumentar seus quadros 

por meio de concursos públicos (ABERS; OLIVEIRA, 2016). O PAC passa a ser o grande carro-chefe 

do governo federal nesse momento. O Bolsa Família, que havia ganhado protagonismo durante o 

primeiro mandato, passa a sofrer críticas sobre sua suposta incapacidade para promover “portas de 

saída” da pobreza para os beneficiários do programa. Nesse contexto, a SAIP mantém seu nome mas 

muda de função em 2007, deixando de tratar da “articulação institucional e parcerias” para o Fome 

Zero e passando a focar na “articulação para a inclusão produtiva”. 

Segundo um interlocutor, o foco da secretaria passa da inclusão social para a “inclusão no mundo do 

trabalho”. Enquanto isso, burocratas da FBB e do MTE se articulam para a criação do projeto 

Cataforte. Embora formulado em 2007, o projeto passa a ser implementado apenas em 2009, quando 

sua segunda etapa passa a ser negociada. Atendendo a demandas do MNCR, burocratas da FBB e do 

MTE se articulam com burocratas do BNDES e da Petrobrás para desenharem a segunda etapa do 

projeto. Enquanto sua primeira etapa voltou-se para a capacitação de catadores e sua formação para 
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atuarem em associações e cooperativas de trabalho formalizadas, a segunda etapa se voltou para o 

fornecimento de caminhões que pudessem fortalecer essas organizações no desempenho de suas 

atividades em rede. 

Ex-integrantes do Fórum Lixo e Cidadania saem da SAIP em 2007, mas o CIISC passa a ser 

coordenado por uma servidora da Caixa Econômica Federal que assume um cargo no MDS. A 

coordenação do comitê passa então a ser exercida pelo MDS em conjunto com o MTE, por meio da 

Senaes, e do MMA, que transforma sua Secretaria de Qualidade Ambiental em Secretaria de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano, passando a atuar mais fortemente pela aprovação da lei federal da 

PNRS. A lei 12.305 é aprovada pelo Congresso em 2010. A presidência a sanciona no final do mesmo 

ano junto com a regulamentação da lei 11.445, aprovada três anos antes, bem como promulga o 

decreto 7.405, chamado “Programa Pró-Catador”, desenhado por burocratas do MDS e do MMA 

participantes do CIISC. 

No primeiro mandato de Dilma Roussef (2011-2014), o Plano Brasil Sem Miséria passa a ser o carro 

chefe do governo federal. O CIISC passa por uma reestruturação, incorporando formalmente membros 

organizações que já se articulavam informalmente no período anterior, e aprovando seu regimento 

interno em coerência com a nova legislação regulamentada em 2010. A SAIP é extinta nesse momento 

e a coordenação do CIISC é formalizada entre MDS e MMA, em julho de 2011. Logo em seguida, 

entretanto, o comitê perde espaço no interior do MDS e sua secretaria-executiva é transferida para a 

Secretaria Geral da Presidência da República, em 2012. 

Nesse período, a servidora da Caixa que exercia a coordenação do comitê no MDS desde 2008 sai do 

governo federal e assume um cargo no governo do Distrito Federal, de onde articula a aprovação de 

projetos que captam recursos de editais de financiamento voltados à implantação da PNRS pelos 

estados, promovidos pelo MTE e pelo BNDES. O MMA também passa por uma reorganização nesse 

período e o principal responsável no interior do Executivo pela articulação para a aprovação da Lei 

12.305 sai para assumir um cargo no órgão de Limpeza Pública da prefeitura de São Paulo. 

Interlocutores apresentam diferentes razões para a ida do CIISC para a SG/PR. Entre elas estão a 

dificuldade para cumprir os prazos de elaboração de planos e encerramento de lixões 

estabelecidos na lei 12.305 e sua regulamentação. Além disso, a inclusão de catadores perdeu espaço 

no interior do MDS a partir de 2011, com as diretrizes do Plano Brasil Sem Miséria, dadas pela nova 

ministra. Segundo uma interlocutora, a nova ministra não era favorável à contratação de organizações 

da sociedade civil, tendo preferência por relações diretas com os entes federados. 

Quando o CIISC se instala na SG/PR, uma nova equipe passa a coordená-lo. Uma servidora do MTE, 

responsável pelo Cataforte na Senaes, assume então a secretaria-executiva do CIISC e sua equipe de 

trabalho passa a contar com servidores que passaram pelo MDS, pelo MMA, e pelo Banco do Brasil, 

onde trabalharam diretamente com as negociações que envolveram a elaboração do Cataforte e do Pró-
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Catador. Como a coordenação de ações no Cataforte e no Pro-Catador foi afetada pelas “relações 

fecundas” promovidas pelo CIISC? É do esforço de articulação e experimentação de burocratas que 

participaram do CIISC que surgem iniciativas de apoio a organizações de catadores em todo o país, 

por exemplo, em apoio à formação de redes e centrais de cooperativas em São Paulo, Bahia, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e Distrio Federal. É das interações entre burocratas da Senaes e da FBB 

participantes do CIISC que surge, por exemplo, o projeto Cataforte (etapas 01 e 02), entre 2006 e 

2009. Da mesma maneira, é da interação entre burocratas participantes do CIISC que se desenha o 

decreto 7.405, em 2010 e os programas Pró-Catador e Cataforte 3, respectivamente em 2012 e 2013. 

4. Práticas de mediação: ativismo burocrático produz coordenação da ação 
pública? 

As narrativas de burocratas intermediários atuantes na construção do CIISC, do Cataforte e do Pró-

Catador expressam três tipos de práticas de mediação burocrática em suas ações: evitar riscos, resolver 

problemas públicos e perseguir oportunidades para defender causas contenciosas. As práticas que 

visam “evitar riscos” em geral estão motivadas pelo senso de autopreservação dos burocratas, 

expressados em narrativas nas quais manifestam suas preocupações com a prestação de contas aos 

órgãos de controle como o TCU e a CGU. As práticas que visam “resolver problemas” em geral estão 

motivadas pelo senso de solucionar desafios práticos que aparecem durante a implementação dos 

arranjos, no sentido de superar barreiras impostas pela prestação de contas nos moldes do 

entendimento dos órgãos de controle. As práticas que visam “defender causas contenciosas” em geral 

estão motivadas pelo senso de compromisso dos burocratas com a inclusão socioprodutiva dos 

catadores. 

Na implementação do Cataforte, por exemplo, alguns burocratas buscam diminuir os riscos de que 

suas ações sejam interpretadas pelos órgãos de controle como ilícitas, sem, contudo, se preocuparem 

com as consequências de suas ações para a realização da inclusão socioprodutiva dos catadores. Nas 

três fases do Cataforte e também no Pró-Catador, por outro lado, burocratas perseguiram 

oportunidades para defender a inclusão socioprodutiva dos catadores mesmo que suas atividades 

envolvessem riscos de serem questionadas posteriormente por órgãos de controle. Nesse sentido, tais 

burocratas buscaram mobilizar outros atores a colaborarem na elaboração de estratégias que pudessem 

respeitar a lei sem  que isso levasse ao distanciamento da realização da causa que defendem. 

Burocratas que perseguem oportunidades para defender causas contenciosas nesse caso mobilizaram 

competências, articularam recursos e improvisaram soluções para promover a coordenação dos atores 

nos arranjos institucionais que desenharam. O fato de alguns deles terem participado da formulação 

das políticas no nível federal e depois terem passado a implementá-las no nível local parece ter 

contribuído para a coordenação da ação pública em termos verticais e transversais, entre burocracias 

federais e locais, bem como entre burocracias locais e burocracias não governamentais. Nesse sentido, 
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o ativismo de suas ações contribuiu para superar barreiras burocráticas e viabilizar a ação coletiva 

entre burocratas estatais e não estatais na implementação dos programas. No entanto, o ativismo de 

burocratas intermediários nem sempre converge para ações coordenadas. Na implementação do 

Cataforte 3, em nível federal, e do Pró-catador, no DF, houve momentos em que o ativismo de 

burocratas intermediários operou no sentido de resistir à implementação dos programas, oferecendo 

dessa maneira obstáculos à coordenação entre burocracias estatais e não estatais nos níveis federal e 

distrital. 

O papel do ativismo burocrático na construção de arranjos institucionais parece ser um fator ainda 

pouco compreendido na implementação de políticas públicas no Brasil. Por um lado, a ação proativa 

na defesa de causas contenciosas pode facilitar a coordenação de atores em determinados contextos, 

facilitando a superação de barreiras burocráticas e operacionais, no sentido de propiciar a resolução 

experimental de problemas. Por outro lado, a ação proativa na defesa de causas contenciosas pode 

também ser a origem de barreiras à implementação de políticas públicas, dificultando a coordenação 

de ações entre atores encarregados de negociar soluções de implementação no interior de arranjos 

institucionais complexos como o Cataforte e o Pró-Catador.  
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RESUMO 

A pesquisa objetiva a apresentação da experiência de política intersetorial em Minas Gerais. Trata-se da 
Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo, iniciativa que integra ações de 19 instituições vinculadas ao 
governo estadual, criada para que as ações que tem como público prioritário a população do campo em situação 
de vulnerabilidade possam se articular e produzir resultados efetivos. A concepção de pobreza adotada é uma 
lógica multidimensional de privações que este público está submetido e a articulação de diferentes políticas 
públicas para melhoria da qualidade de vida do cidadão do campo. A metodologia desenvolvida foi de estudo de 
caso, com análise documental dos arquivos essenciais produzidos e análise de observação participante em função 
da participação efetiva na execução da iniciativa. Os resultados trazem a percepção dos papeis diversos exercidos 
pelas instituições mais ou menos propensas à participação na iniciativa, entendendo-se ser um processo ainda em 
construção, que se apresenta assertivo no formato intersetorial e com elevado potencial de impacto social. 
Palavras chaves: Intersetorialidade, Políticas públicas, Atuação integrada. 
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ATUAÇÃO INTEGRADA E POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSETORIAIS: 
ESTUDO DE CASO DA ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DA 
POBREZA NO CAMPO EM MINAS GERAIS 

NASCIMENTO, Matheus Fernandes 

OLIVEIRA, Wesley Matheus de 

INTRODUÇÃO 

A Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo, iniciativa do governo do estado de Minas 

Gerais foi lançada no dia 29 de junho de 2016, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Trabalho 

e Desenvolvimento Social (Sedese), com o intuito de articular políticas públicas que tenham como 

público prioritário a população em situação de vulnerabilidade social nas áreas rurais do estado. Sendo 

assim, estipulou-se o recorte geográfico de atuação desta estratégia, considerando indicadores de 

vulnerabilidade social e concentração de população rural, de modo que a região prioritária de 

atendimento seriam os municípios do norte do estado, abrangendo ainda os vales do Jequitinhonha, Rio 

Doce e Mucuri. 

A partir da solenidade de lançamento, foram realizadas reuniões mensais com as instituições do estado 

que de alguma maneira são afetas ao tema, sendo acompanhadas as ações que integram esta estratégia, 

bem como a elaboração de plano estadual capaz de tornar esta prioridade uma demanda legal e 

institucional. No início este grupo acompanhava 17 ações de governo e, ao longo das reuniões, foram 

incorporadas mais 13 ações que visam enfrentar de alguma forma a pobreza no campo. Determinaram-

se eixos de atuação que aglutinam estas ações com o objetivo de torna-las mais efetivas e integradas. 

São eles, a saber: infraestrutura, acesso a serviços, acesso a terra e inclusão produtiva. A lógica de 

atuação da estratégia, que justifica seu formato intersetorial, se dá em função da observação do 

fenômeno da pobreza em seu caráter multidimensional, ou seja, várias são as necessidades que este 

público possui, sendo então responsabilidade do estado fazer chegar diversas políticas públicas, sejam 

elas serviços ou benefícios, de maneira integrada e eficiente, potencializando a atuação junto a este 

público. 

Dessa forma, este estudo se compromete a analisar a Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo 

no que diz respeito a sua capacidade de atuação intersetorial, bem como o formato por ela trabalhado, a 

evolução das ações que a compõem, e os resultados obtidos até então. A intersetorialidade e a atuação 

integrada aparecem como o mote desta estratégia e, por consequência, são as temáticas abordadas na 

revisão teórica. Em seguida, apresenta-se a metodologia utilizada para a análise desta iniciativa. Os 

resultados são apresentados e discutidos a luz da bibliografia adotada e da observação empírica da 

execução da estratégia. Por fim, apresentam-se as considerações finais e indicações de novos caminhos 

de pesquisa que este trabalho se limitou, mas considera relevante em termos prospectivos. 
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1. Atuação integrada e intersetorialidade de políticas públicas 

De acordo com Guimarães (2016), a partir dos anos 90, o formato de se fazer e pensar as políticas 

públicas sofre uma quebra de paradigma em função da pressão por resultados cada vez mais eficientes. 

No âmbito internacional, a crescente necessidade de instrumentos regulatórios ligados à economia em 

função da mobilidade de capital gerou a importância da coordenação, bem como do “problema de 

escala” intrínseco à tentativa de estabelecimento de democracia em contextos amplos (BEVIR, 2011 

apud GUIMARÃES, 2016). Há que se citar ainda, a crise do Estado de Bem-Estar, durante a década de 

80, com a decadência do dinamismo econômico dos países mais desenvolvidos, ocasionando o debate 

intenso sobre a reestruturação das relações Estado-Sociedade-Mercado. 

No nível nacional, a pressão popular por melhores serviços e atuação mais efetiva do estado gerou a 

necessidade da mudança da gestão pública e busca pela máxima efetividade na atuação (BEVIR, 2011 

apud GUIMARÃES, 2016). Esta necessidade de revisão da gestão pública ocasionou também a 

existência de novas ferramentas e concepções voltadas para o cidadão, para a participação e para a 

transparência, além da ampliação do protagonismo de atores sociais e políticos na agenda do setor 

público e na elaboração de políticas públicas (GUIMARÃES, 2016). 

Neste contexto, surgem aspectos relacionados à governança e a capacidade do estado de tomar decisões 

eficientes e articuladas, buscando reduzir gastos desnecessários e sobreposição de políticas públicas. De 

acordo com CUNILL-GRAU (2016), o mais alto nível de colaboração é denominado integração, seja 

no que diz respeito a intensidade e complexidade das relações que possuem propósito compartilhado. 

Esta contribuição é importante para o estudo de caso deste trabalho em função do estágio de 

maturação da iniciativa, em que os níveis de intensidade de articulação e intersetorialidade vão 

configurar os avanços e limitações da estratégia. 

Outro ponto importante no que tange as políticas públicas intersetoriais é a configuração orgânica para 

execução das políticas. Guimarães (2016), diz que a coordenação horizontal em instituições que já 

possuem sua estrutura definida é um grande desafio. Este é o caso da Estratégia de Enfrentamento da 

Pobreza no Campo que aglutina esforços de 19 instituições ligadas ao poder executivo estadual e acaba 

esbarrando nas relações hierárquicas formais e informais já estabelecidas nas instituições (ou entre elas), 

sendo um fator determinante para a tomada de decisão. Dessa forma, o nível básico de coordenação 

deverá ser aquele em que todos os atores estão cientes das atividades realizadas pelos demais e se 

esforçam para evitar a duplicação de esforços (GUIMARÃES, 2016). 

No que diz respeito à forma de atuação adotada pelo estado, de acordo com Bronzo (2007), o 

entendimento da pobreza como fenômeno multidimensional faz com que seja necessária uma 

abordagem integral capaz de lidar com a complexidade do fenômeno e responder de maneira efetiva aos 

desafios impostos pela priorização do público específico. Sendo assim, a autora vai considerar a 

intersetorialidade como alternativa de integralidade como a estratégia necessária para que as políticas 
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sociais possam dar as respostas efetivas à sociedade. 

“A intersetorialidade, no caso das políticas de enfrentamento da pobreza, ao espelhar uma visão 

multifacetada do problema, encontra correspondência, em outro nível de análise, com uma visão da 

pobreza como problema coletivo” (BRONZO, 2007, p. 10). Esta justificativa para abordagem 

intersetorial da pobreza, especificamente nas áreas rurais no caso estudado, fundamentou a lógica de 

atuação da estratégia e toda essa construção que será analisada por este trabalho. Encarar o fenômeno 

da pobreza desta forma compartilha responsabilidades e o torna como objeto de atuação coletiva, 

devendo ser enfrentada também coletivamente pelas políticas e atores institucionais (BRONZO, 2007). 

Bronzo (2007) considera a intersetorialidade então como estratégia para organizar e gerir a 

complexidade observada para o enfrentamento do fenômeno da pobreza. A autora aborda a 

intersetorialidade e relação às transformações e inovações ocorridas no âmbito da gestão pública, assim 

como foi trabalhado acima, além da redefinição conceitual operativa da gestão pública em função deste 

novo cenário, de modo que neste momento a integralidade de transversalidade se torna a lógica de 

implementação das políticas públicas ao entender ser esse o formato mais adequado para lidar com a 

complexidade (GOMÁ, 2004 apud BRONZO, 2007). 

Cunill Grau (2005 apud BRONZO, 2007) analisa a intersetorialidade sob os aspectos político e 

técnico. Politicamente, a autora defende que a busca pela solução integral implica pela integração de 

diversas políticas públicas. Tecnicamente, entende-se a intersetorialidade como forma que permite a 

atuação eficaz para resolver problemas sociais, envolvendo compartilhamento de recursos, 

complementação de lacunas e a ausência de sobreposição da atuação. Dessa forma, a atuação 

intersetorial garantiria a máxima efetividade no enfrentamento do fenômeno da pobreza. Este trabalho 

discutirá então a adoção da estratégia intersetorial, vinculada e embasada em definições conceituais, 

principalmente no que diz respeito aos desafios existentes na articulação e implementação de uma 

iniciativa neste formato. 

Cisne (2013) identifica a necessidade da intersetorialidade em função da atuação da administração 

pública brasileira ser burocrática e setorializada, estruturando-se organizacionalmente dessa maneira e 

ocasionando em políticas públicas fragmentadas sem o compartilhamento da informação entre os 

diferentes setores de governo. O autor aponta que em contrapartida a necessidade de atuação integrada 

em função dos fenômenos multicausais, as estruturas de governo não permitem o diálogo e a troca de 

saberes, determinando a este fator a causa da ineficiência das políticas públicas. 

De maneira mais operacional e menos teórica, Cisne (2013) aponta para a necessidade de que exista 

uma “coordenação intersetorial das políticas públicas”. Esta instância deveria ser instituída em nível 

suprassetorial, com a finalidade de promover a interação, monitoramento e avaliação dos programas e 

projetos. O diálogo e a troca de saberes deveriam ser promovidos por tais instâncias, visando a maior 

efetividade da atuação. Esta visão do autor é especialmente importante para a análise da Estratégia de 
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Enfrentamento da Pobreza no Campo em função do protagonismo de determinadas instituições que 

acabam por se destacarem como esta instância suprassetorial, mas que organicamente ainda se vincula 

a estrutura organizacional do governo. 

Por fim, cabe ressaltar a temática da governança, que não constitui foco deste estudo, mas que em função 

da característica da intersetorialidade e atuação integrada, bem como o processo de tomada de decisão 

no contexto de uma política intersetorial, surge como um aspecto importante que deve ser abordado. De 

acordo com Knopp (2010), governança é importante para explicar o conjunto de mecanismos, processos, 

estruturas e instituições através dos quais interesses se articulam e percebem influência e poder. 

A governança demarca as relações sociais e organizacionais neste contexto de intersetorialidade, 

propondo uma lógica de decisão mais participativa e dialógica. Segundo o autor, a governança transmite 

a ideia de “distribuição de poderes entre atores, transparência e controle (mútuo) sobre decisões e ações” 

(KNOPP, 2010, p.3). 

2. Metodologia 

A análise da Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo, iniciativa de atuação intersetorial do 

governo do estado de Minas Gerais, constitui o estudo de caso desta iniciativa, de acordo com a lógica 

metodológica definida a seguir. De acordo com Yin (2015), o estudo de caso é um método comumente 

utilizado nos estudos de ciências sociais. O estudo de caso investiga o fenômeno contemporâneo em seu 

contexto no mundo real. 

Para este trabalho foram adotadas algumas técnicas capazes de aprofundar o conhecimento acerca do 

fenômeno estudado, bem como garantir a capacidade do estudo de avaliar a inciativa com base em 

argumentos embasados e relevantes. Cabe dizer aqui uma limitação metodológica do trabalho em 

relação à temporalidade. A Estratégia analisada está em plena execução e possui apenas 01 (um) ano 

de existência. Em linhas gerais, resultados de médio e longo prazo não são obtidos pela pesquisa, que 

se limita a analisar a implementação desta iniciativa. 

Foram utilizados 02 (dois) métodos principais de pesquisa, a saber: 

1. Análise documental: a Estratégia produziu ao longo dos meses vários documentos oficiais, atas 
de reunião e monitoramento quantitativo das entregas das ações. Dentre os documentos se 
destaca o Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo, resultado efetivo do trabalho 
coletivo que se encontra em processo de encaminhamento para a Assembleia Legislativa do 
estado. 

2. Observação participante: para operacionalizar a integração foi instituído o Grupo 
Coordenador das ações Estratégia. Este grupo é composto por representantes das 19 instituições 
que compõem a iniciativa e que possuem ações executadas para o público prioritário. A 
participação nas reuniões mensais deste grupo permitiu ampliar o conhecimento do pesquisador 
e garantir a análise adequada do processo. 
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Ademais, buscou-se focar nos aspectos organizacionais da implementação da iniciativa, ampliando a 

análise para as relações institucionais, sem considerar os aspectos relacionados a influência político- 

partidária. Os resultados são observados de acordo com as informações levantadas, a contraposição aos 

aspectos observados na revisão bibliográfica e as conclusões empíricas possíveis em função do 

envolvimento direto. 

3. Resultados 

Após a análise documental dos materiais oficiais produzidos pela Estratégia de Enfrentamento da 

Pobreza no Campo, como, por exemplo, atas de reuniões e o próprio documento do Plano Estadual de 

Enfrentamento da Pobreza no Campo1, foi possível aferir a produção realizada por esta Estratégia, no 

que diz respeito à integração de políticas públicas voltadas para a população vulnerável da área rural do 

estado. Além disso, a participação efetiva in loco das reuniões periódicas do Grupo Coordenador das 

ações da Estratégia permitiu a observação do formato de tomada de decisão adotado, bem como o 

cenário de participação dos atores institucionais envolvidos e os avanços promovidos. 

Primeiramente, conforme abordado na revisão da literatura, é possível perceber o alinhamento da 

escolha metodológica através da coordenação intersetorial de políticas públicas que tenham a população 

vulnerável do campo como foco de atuação. A escolha pela integração de ações já existentes se mostrou 

assertiva no momento em que se diagnostica que esta população é carente de diversos serviços públicos 

variados em função da forma com o que fenômeno da pobreza se apresenta. De forma prática, foi 

possível observar que as demandas locais da população apontam para necessidades em áreas distintas, 

como por exemplo, o acesso à água e necessidade de acesso à serviços básicos como saúde e educação 

de qualidade. 

Considerando o trabalho intersetorial, foi possível observar os estágios de maturação e os níveis de 

intersetorialidade percorridos pela Estratégia. De imediato, a instituição de um grupo para coordenar as 

ações de forma suprassetorial se apresentou como uma instância adequada para promover a 

governança e a tomada de decisão no âmbito da articulação das políticas públicas. Isso fez com que ao 

longo das reuniões houvesse a maior ciência por parte das instituições das ações realizadas e atividades 

executadas, de modo que pontos de interseção e sobreposição foram identificados. Neste contexto, 

alguns pontos de correção foram observados, mas a decisão articulada ainda se mostra incipiente. 

Esta observação além de indicar um fator importante para verificar a baixa intensidade de integração, 

materializa um ponto importante levantado pela bibliografia. No contexto de atuação integrada, o papel 

coordenativo em relação às estruturas orgânicas já existentes se fragiliza. É como se houvesse a 

                                                      
1 Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo – Minas Gerais: documento não oficial produzido pelo 
Grupo Coordenador das ações de Enfrentamento da Pobreza no Campo, instituído pelo Decreto Estadual NE Nº 339, de 
29 de junho de 2016. Até então, este Plano está em fase de encaminhamento à Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais através de projeto de lei que instituirá esta prioridade. 
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resistência intrínseca da estrutura de poder já posta ao novo formato de atuação. Na prática, observou- 

se que as decisões tomadas pelo Grupo Coordenador, ainda que fundamentado e garantido pela 

participação das instituições se apresentavam frágeis ao nível estratégico do governo. As decisões 

aparecem muito mais como recomendações a serem referendadas e reféns do poder de decisão dos 

gestores máximos. Isso causa o desbalanceamento da governança que o grupo propõe como instância 

suprassetorial. 

Fazendo um apanhado geral desta análise de governança e intensidade de intersetorialidade foi possível 

observar a fragilidade da estrutura de governança e o nível mais básico de intensidade da atuação 

intersetorial, apresentada muito mais como um formato de coordenação de esforços apenas. Ainda que 

as deliberações do Grupo Coordenador tenham feito a Estratégia ganhar força e prioridade no governo, 

há muito o que se evoluir, inclusive porque as discussões se furtam muito mais a aspectos conceituais 

do que a integração na prática, sendo o próprio planejamento orçamentário realizado sem observar esta 

prioridade dado ao público rural em situação de vulnerabilidade social. 

Outro fator importante analisado diz respeito ao papel assumido pelas instituições, bem como a atuação 

individual de seus representantes. Obviamente, ainda que a participação no Grupo Coordenador seja 

paritária, algumas instituições se apresentam de forma mais efetiva, assumindo o protagonismo das 

atividades. De maneira geral, instituições que possuem políticas públicas estritamente voltadas para o 

público prioritário da Estratégia tendem a se mostrar mais receptivas à atuação integrada, muito em 

função da baixa institucionalidade das mesmas no contexto estadual. Exemplos neste caso as pastas que 

tratam de questões relacionadas ao desenvolvimento agrário e desenvolvimento da região de atuação da 

Estratégia. Em contrapartida, instituições que atuam com políticas universais como saúde e educação se 

mostram menos propensas a contribuir com a focalização do público, muito em função da 

institucionalidade da sua atuação. Além disso, surgem instituições que protagonizam a coordenação em 

função de deliberação do nível estratégico do estado, recebendo o empoderamento e o respaldo 

necessário para atuar de maneira efetiva e em articulação com os atores institucionais de forma bilateral 

para além da instância do Grupo Coordenador. 

Em relação ao envolvimento dos representantes destas instituições, observou-se que as características 

pessoais influenciam fortemente na participação que suas respectivas instituições terão. Na prática, o 

trabalho intersetorial ou a forma de atuação integrada exige a postura de convencimento e persuasão dos 

atores que se apresentam no papel de coordenação. Neste caso, houve casos de êxito da Estratégia de 

Enfrentamento da Pobreza no Campo, visto que o processo de construção do Plano Estadual através de 

reuniões sucessivas de deliberação, oficinas para construção de concepções e objetivos, e até mesmo o 

trabalho de escrita e leitura do documento garantiu o alinhamento dos atores envolvidos, traduzindo uma 

concepção já pautada na atuação integrada. Existem casos em que estes autores replicam este 

envolvimento nas suas instituições e fazem com que a atuação intersetorial se amplie. Neste mesmo 

sentido, garantir o envolvimento também dos atores do nível local é importante. Por se tratar de uma 



Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

 

 
ST 03 – ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

328 

Estratégia do nível estadual, há que se expandir a atuação para os representantes regionais e municipais 

das políticas públicas. O processo de convencimento e persuasão, pautado na ideia de que atuar 

intersetorialmente gera melhores e mais efetivos resultados, mostrou-se necessário no nível local, 

talvez de maneira mais importante do que no nível local. A política pública se dá no nível local, os 

resultados que geram alterações na qualidade de vida da população devem ser observados também nas 

localidades. 

Por fim, cabe trazer aqui a perspectiva do impacto trazido pelas políticas públicas. Por se apresentar 

como um formato de atuação ainda incipiente que se esforça para garantir a institucionalidade e a 

força no âmbito do próprio governo estadual, a Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo não 

apresenta resultados relevantes no que diz respeito a redução da pobreza desta população vulnerável, 

inclusive por ser difícil a mensuração do impacto de ações que já eram realizadas e hoje se esforçam 

para se integrar. Ou seja, as possiblidades e perspectivas futuras de resultado são ainda maiores do que 

o que se pode observar atualmente. De toda forma, o esforço é louvável e a busca pela efetividade do 

serviço público em um período de crise institucional no cenário político se mostra ainda mais pertinente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da experiência do governo do estado de Minas Gerais no Enfrentamento da Pobreza no Campo 

através de uma estratégia intersetorial que integra diversas políticas públicas se mostrou importante e 

capaz de apontar caminhos para a atuação do poder executivo, seja qual for o nível federativo, de 

maneira mais efetiva, ou seja, mais assertiva na promoção da qualidade de vida e eficiente no que diz 

respeito a utilização do recurso público. 

Como apontado na análise, o avanço promovido é ainda tímido e incipiente, sendo o potencial de atuação 

imenso para exploração futura. O cenário político conturbado no país faz com que iniciativas desse tipo 

tenham expectativa elevada e, por consequência, aumentam sua responsabilidade. O aprendizado deve 

ser compartilhado e casos de sucesso desta integração devem ser repetidos em demais contextos. A 

alteração de paradigma realizada e o novo formato de se enxergar as necessidades do público mostram 

o compromisso que toda e qualquer política pública deve possuir. 

Desta análise foram excluídas as influências político-partidárias que por ventura possam ter ocorrido 

sobre qualquer aspecto analisado, buscando a isonomia da avaliação da experiência abordada. Como 

limitações de pesquisa se mostram, principalmente, a questão temporal da instituição e início dos 

trabalhos da Estratégia e da incapacidade de se aferir resultados efetivos. Trata-se de resultados pouco 

materiais e influenciados por diversos aspectos que fogem do escopo de atuação e da capacidade de 

coordenação das políticas. É importante que as análises futuras destas experiências abordem estes 

aspectos e promovam discussões capazes de mostrar o sucesso da escolha da atuação intersetorial como 

forma de lidar com fenômenos multidimensionais. 
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Sobre a Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo de Minas Gerais se conclui que a 

coordenação deverá se manter no sentido de garantir que as políticas públicas se articulem para produzir 

melhores resultados. Esta iniciativa deverá ser capaz de mostrar a importância de se integrar ações, de 

modo que a observação de bons resultados perpetuará este formato através da observação da experiência 

exitosa. Recomenda-se ainda a ampliação da atuação regional, levando ao nível local a concepção 

desenvolvida no nível central. O envolvimento é a palavra chave para que o trabalho integrado seja 

exitoso e que as políticas públicas possam garantir a melhoria da qualidade de vida da população.  
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RESUMO 
O turismo, uma das principais atividades econômica do município de Natal/RN desponta a partir da década de 
1930 com um turismo de sol e mar e de eventos, consolidando esses dois tipos no desenvolvimento da atividade. 
Baseado nesse argumento surgiu a necessidade de compreensão da origem e evolução da institucionalização das 
políticas públicas de turismo no município, visto este ser o principal e mais antigo destino turístico do estado do 
Rio Grande do Norte. Assim, o presente estudo visa analisar as fases da gestão municipal de turismo de Natal de 
1968 até hoje, a partir dos pensamentos de Hall (2008) e Bernier (2005), focando na análise evolutiva de suas 
políticas públicas, a fim de responder a seguinte indagação: Quais as mudanças ocorreram na pasta do turismo de 
Natal desde a sua criação e que importância assumem para o desenvolvimento da atividade turística no 
município? A pesquisa, metodologicamente, trata-se de um estudo de caso que se utilizou de pesquisa 
bibliográfica em autores especializados em políticas públicas e gestão pública do turismo. Já para coleta de 
dados fez uso de uma pesquisa documental. Por fim, o estudo aponta que a secretaria de turismo já esteve 
vinculada a outras pastas da gestão municipal, mas hoje funciona de forma autônoma, consolidando-se como 
uma temática importante da qual a prefeitura intervém. 
Palavras-chave: Gestão Pública; políticas públicas; Turismo; Natal/RN. 
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GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO EM NATAL: 
UMA ANÁLISE HISTÓRICA DA CONSOLIDAÇÃO DA SECRETARIA E DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

OLIVEIRA, Pedro Henrique Correia do Nascimento de1 

MELO, Assuero Correia de Lima2 

DANTAS, Andrea Virginia Sousa3 

INTRODUÇÃO 

O ser humano vive hoje numa grande aldeia global (DIAS, 2008) de informações e tecnologia 

proporcionada pelo fenômeno da globalização que passa a ser visto como tal a partir das mudanças no 

campo das relações internacionais proporcionadas pelo século XX. Um fator determinante, para 

enxergarmos a globalização como a vemos hoje, foi o papel assumido pelo turismo. Como afirma Dias 

(2008), a partir da Conferência de Manila de 1980 o turismo passa a ser incluído como um dos 

indicadores de qualidade de vida, deixando para trás a concepção de que o turismo era reservado aos 

que dispunham de tempo livre e recursos econômicos. Passa, então, a ser colocado no hall das 

necessidades e Direitos humanos. 

A capacidade do turismo de distribuição de renda aflora a importância da atividade turística para a 

economia local. Conforme Vignati (2012), a distribuição do gasto que o turista tem no decorrer de sua 

estadia, como, por exemplo, hospedagem e alimentação, evidencia o efeito multiplicador sobre a 

economia dos destinos receptivos. 

O Estado, tendo noção do potencial socioeconômico da atividade turística, muda a sua forma de 

atuação e deixa de ser somente um agente regulador, passando a demandar políticas públicas para 

intervir na atividade. Nesse sentido, para políticas públicas, como bem diz Souza (2006), não existe 

uma única ou uma melhor definição para essa área de atuação do Estado, mas que podem ser 

entendidas como a ação dos governos, ou como outputs (Produto) do sistema político (TREVISAN; 

BELLEN, 2008). 

A fim de se definir especificamente política pública de turismo, Vignati (2012), nos apresenta esta 

como sendo um conjunto de diretrizes, estratégias, objetivos e ações formuladas e executadas pelo 

Estado. 

Desse modo, uma consequência do Estado despertar o seu olhar a fim de intervir, é a natural criação e 
                                                      
1 Guia de Turismo pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolgia do Rio Frande do Norte – IFRN e 
Graduando do Curso de Bacharel em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
2 Graduando do curso de Bacharel em Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande 
do 
Norte – UFRN 
3 Doutora em Ciência Política pelo Institut d'Études Politiques de Paris (IEP/Sciences Po) e Professora 
Adjunta do Departamento de Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
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estruturação de órgãos estatais para acompanhar o desenvolvimento do turismo. No Brasil, o Governo 

Federal passa a se preocupar com Turismo em fins de 1966, quando foi criada a primeira estrutura 

federal, o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), 

destinados a discutir e propor metas para o setor, através do Decreto-lei nº 55, de 18 de novembro de 

1966, que vem a ser o marco das políticas públicas de turismo, conforme afirma Lohmann e Netto 

(2008). 

A implementação do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) em 1996 levou de 

forma sistemática a mais de mil municípios brasileiros o debate sobre o turismo (LOHMANN; 

NETTO, 2008), que tinha como uns de seus objetivos conscientizar e sensibilizar a sociedade para 

importância do turismo como instrumento de crescimento econômico, de geração de emprego, de 

melhoria de qualidade de vida da população e de preservação de seu patrimônio natural e cultural. 

(EMBRATUR, 1997) 

A importância do turismo como atividade econômica é evidenciada pela criação do Ministério de 

Turismo no ano de 2003 que, a partir daquele momento passou a funcionar de forma autônoma, não 

mais dividindo pasta com outras áreas de atuação assim como ocorria em 1992, onde dividia pasta 

com a indústria e o comércio, e em 1998 que dividia pasta com o esporte. 

O Estado do Rio Grande do Norte é um exemplo da forma como a expansão da atividade turística 

possibilitou um crescimento econômico, a ponto de na contramão da crise econômica da década de 

1970, fazer a economia do estado crescer acima da média nacional da época (CLEMENTINO; 

FERREIRA, 2015), destacando-se nesse processo de envolvimento com a atividade turística a cidade 

de Natal, o seu mais velho e principal destino turístico. 

Nesse sentido, buscando intervir no desenvolvimento da atividade turística em Natal é que a Prefeitura 

cria por meio da Lei Nº 1.789 a Secretaria de Turismo e Certames, no então mandato do Prefeito 

Agnelo Alves. 

Assim, analisar a evolução da pasta do Turismo em Natal e sua relação como um fruto das políticas 

públicas de turismo, desenvolvidas desde a sua criação, constitui-se como o objetivo dessa pesquisa, 

de modo a responder o seguinte questionamento: "Quais as mudanças ocorreram na pasta do turismo 

de Natal desde a sua criação e que importância assumem essas mudanças para o desenvolvimento da 

atividade turística no município?". 

Desse modo, essa pesquisa surgiu e está embasada no material produzido pela Secretaria de Turismo 

de Natal no ano de 2009, intitulado Origem e Evolução da Secretaria de Turismo de Natal. A partir 

dele buscamos uma base bibliográfica nas ideias de gestão e planejamento público do turismo e 

políticas públicas de turismo de Hall (2008), Bernier (2005) e entre outros autores, para formularmos 

um modelo de analise que descreveremos abaixo. 

O trabalho está dividido, assim, em duas partes. A primeira discute de modo teórico a importância do 
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turismo e o surgimento das intervenções estatais por meio dos órgãos públicos e das políticas públicas. 

Já a segunda parte apresenta os dados levantados, mostrando o caso específico da secretaria de turismo 

e sua relação com as políticas públicas de turismo de Natal. 

1. Estado e políticas públicas de turismo 

Em princípio, o Estado cumpriria a função de salvaguardar o interesse público. Existem muitas 

questões de turismo relacionadas à sustentabilidade dos recursos naturais e socioculturais, dos quais 

depende a continuidade ao longo do tempo (e, portanto, a sustentabilidade econômica) da própria 

atividade. Consequentemente, as noções de "bem público" e "interesse público" desempenham um 

papel central nas ideias de sustentabilidade e planejamento no turismo, impulsionadas pela intervenção 

governamental (HALL, 2008). 

Dessa forma, uma política pública de turismo faz-se necessária para gerenciar conflitos, promover 

atividades, regenerar áreas degradadas e desenvolver novos usos alternativos. Esse ponto é, no entanto, 

ainda discutível, uma vez que as tendências nas últimas décadas foram a crescente desregulamentação 

do setor (autorregulação da "indústria" pelo mercado) e a ênfase nas parcerias público-privadas, 

especialmente na construção de infraestrutura. Essas mudanças no planejamento estatal para o turismo 

se devem ao surgimento do neoliberalismo no contexto global desde a década de 1980, uma vez que "o 

turismo não está ao abrigo das mudanças na filosofia política ocorridas em seu contexto político mais 

amplo” (HALL, 2008, p. 47). 

Por outro lado, à medida que os Estados foram se afastando do fornecimento de infraestrutura (mas 

nem sempre, especialmente nos destinos dos países do Sul), eles se encontram cada vez mais 

envolvidos nas atividades de marketing e promoção turística em conjunto com iniciativa privada 

(OMT, 2002; BURNS, 1999). Por conseguinte, é possível concluir que, de uma forma ou de outra, "a 

atenção do governo para os potenciais benefícios do desenvolvimento econômico e regional 

proporcionou a principal força motriz para o planejamento do turismo" (HALL, 2008, p.44), ou 

mesmo de uma maneira top-down em termos de planejamento e promoção. 

Em segundo lugar, haja vista a natureza internacional e altamente global da atividade, seria impossível 

às empresas turísticas, sendo uma porção significativa delas composta por micro e pequenos 

empreendimentos, alcançarem todos os mercados consumidores sem a ajuda do Estado. Estes 

mercados de consumo estão muitas vezes localizados muito longe do local do consumo turístico, que 

é o próprio lugar de sua produção, ou seja, o lugar visitado (HALL, 2008; FONSECA, 2005; 

KRIPPENDORF, 2000). Consequentemente, o "papel de ponte" do Estado na promoção e 

comercialização do destino nos mercados internacionais de consumo é indiscutível. “É por causa da 

falha do mercado que os governos intervêm ao criar secretarias de turismo e outros mecanismos para 

reduzir o fosso existente entre uma pequena ou média empresa no destino e o intermediário e/ou 
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cliente no mercado emissor” (BENNET, ROE, ASHLEY, 1999, p. 7-8). 

Além disso, a motivação dos governos para intervir no setor de turismo, apesar do quadro político 

internacional de um “Estado mínimo", também é devido a outros fatores de forte repercussão global, 

especialmente a partir da década de 2000: sustentabilidade e mudanças climáticas globais, segurança e 

incentivos renovados para reduzir as barreiras comerciais do comércio (HALL, 2008, RICHTER, 

2007, GIAMPICCOLI, 2007). Desta forma, o turismo parece ser uma atividade econômica cada vez 

mais valorizada pelos governos, sejam eles de caráter nacional, regional ou local, o que ganha ainda 

maior importância quando se trata de países ou regiões em desenvolvimento, onde esta atividade é 

mesmo considerada como uma panaceia para problemas socioeconômicos que afligem as sociedades 

receptoras (MOWFORTH, MUNT, 2003; SHARPLEY, TELFER, 2007, 2008). 

Esta situação de escassez exige que um Estado mais ativo intervenha em sua promoção e controle, que 

sempre é expresso sob a forma de políticas públicas. 

Faz-se mister delimitar o significado do termo "política pública" empregado aqui, que é emprestado de 

Fonseca (2005), Hall (2008) e Cruz e Sansolo (2003): política pública significa todos os atos e 

omissões do Estado (ações que o governo escolhe implementar ou não) para resolver os problemas que 

afetam a sociedade. A utilidade pública mais frequente de uma política de turismo é o estabelecimento 

de objetivos e planos, programas e projetos que guiarão o desenvolvimento socioespacial da atividade, 

seja no âmbito público, seja no setor privado. As políticas de turismo são necessárias, neste sentido, 

uma vez que permitem, entre outras coisas, definir melhor o desenvolvimento do turismo, bem como 

definir os elementos de interdependência e prioridade. Elas fornecem, em particular, a melhoria do 

balanço de pagamentos, a criação de postos de trabalho, a redução da sazonalidade e a proteção do 

meio ambiente. Finalmente, elas desempenham um papel estratégico na coordenação e orientação do 

desenvolvimento do setor de turismo (FONSECA, 2005). 

É principalmente no final da década de 1950 e início da década de 1960 que a ação pública na área do 

turismo começou a se tornar popular, primeiramente nos países europeus com vocação turística. Essas 

primeiras políticas públicas concentraram-se principalmente nos aspectos de construção de 

infraestrutura receptiva e de marketing de destinos (HALL, 2008; FAYOS-SOLÀ, 1996). Na época, 

houve um aumento na quantidade de planos nacionais de desenvolvimento turístico e de planos para o 

desenvolvimento do turismo em nível regional. Em seguida, esse planejamento turístico estatal se 

difunde para o restante da Europa, o Oriente Médio e o norte da África em meados da década de 1960 

e início da década de 1970 (BARRETTO, 2003). 

A Tabela 01 abaixo, organizada por Hall (2008), tenta dar conta da evolução das políticas de turismo 

em nível mundial, partindo do princípio do quadro global de interdependência e influência de centros 

que primeiro desenvolveram primeiro o turismo - Europa Ocidental, mormente França, Áustria, Suíça 

e a Alemanha, de acordo com Panosso Netto (2010) e Stringhini (2007) - para as periferias, incluindo 
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o Brasil. 

TABELA 01 – Evolução das políticas de turismo no mundo desde 1945 aos nossos 
dias 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

Isso não significa que haja uma superação total de uma fase por outra, podendo haver superposição de 

fases, especialmente nos países do Sul. Assim, verifica-se, no Brasil, a continuidade, até mesmo o 

fortalecimento, do papel do Estado no provimento de infraestrutura turística, sendo mesmo o turismo 

um vetor importante para várias das políticas públicas de urbanização no Nordeste brasileiro desde 

meados dos anos 1990 com o Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste 

(PRODETUR/NE) em suas três fases financiadas pelo Banco Interamericano do Desenvolvimento 

(BID), e sua retomada pelo Banco Mundial nos dias atuais. Do mesmo modo, a implicação do 

Estado no marketing de destinos parece ser uma fase ainda atual, mesmo nos Estados do Norte, ainda 

que essa atividade tenha conhecido uma descentralização crescente e um envolvimento ativo do setor 

privado em parcerias com a gestão pública (HALL, 2008; COOPER, HALL, 2011; MICHAUD, 

BARREY, 2012). 

As fases das políticas públicas de turismo descritas por Hall (2008) podem ser tidas como produtos das 

fases de participação do Estado no contexto da política e da gestão pública do turismo proposta por 

Bernier (2005), sendo elas: o Estado interventor, o Estado promotor e o Estado coordenador. A figura 

01 a baixo mostra essa relação entre as teorias dos dois autores.  
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FIGURA 01. Relação entre as fases de políticas públicas de turismo de Hall (2008) e 
as fases de participação do Estado na Gestão pública do Turismo de Bernier 

(2005) 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Esse pensamento de Bernier (2005) a respeito das fases de atuação do Estado na atividade turística tem 

como variáveis o sistema político, o grau de crescimento econômico e o estágio de desenvolvimento 

do turismo de uma nação. Assim, a tabela 2 busca mostrar as características de cada uma das fases de 

participação do Estado no turismo. 

TABELA 02. Características das fases de atuação do Estado no Turismo 
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Fonte: Elaboração própria com base em Vignati (2012), 2017. 
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Logo, a junção das ideias de Hall (2008) e Bernier (2005) apresentadas são tomadas como modelo 

para análise da evolução da gestão municipal e, por consequência, as políticas públicas de turismo, em 

Natal. 

2. Análise das fases de gestão e de políticas públicas de turismo em natal 

Sabe-se que em 1968, a criação da secretaria de certames e turismo é um marco na gestão pública do 

turismo na cidade de Natal/RN, porém a criação da mesma é fruto do cenário do turismo que já estava 

sendo desenvolvido na cidade. A construção do Grand Hotel no bairro da Ribeira no ano de 1939 e o 

Hotel Reis Magos, localizado na orla urbana de Areia Preta, no ano de 1965, parecem ratificar tal 

afirmação. Segundo Soares (2016), a construção do Hotel Reis Magos teve a função de marcar o início 

da ocupação da área litorânea de Natal. 

Com a atividade turística sendo desenvolvida, a cidade passa a demandar políticas púbicas para o 

fortalecimento da mesma. É nesse sentido que Trigueiro et al (2014) salienta ao relatar a 

reivindicação, feita por parte das empresas aéreas que fizeram rotas para Natal no período pôs segunda 

guerra mundial, ao governo do Estado pela melhoria da infraestrutura de aeroportos e hotéis instalados 

para fins militares. 

Ainda sobre as reinvindicações por melhorias em infraestrutura, (TRIGUEIRO et al, 2014) considera 
que 

(...) a ideia da construção do Hotel Internacional Reis Magos está inserida nesta 
lógica, ainda que só se tenha vindo a realizar nos anos 1960, durante a fase de 
implementação da política desenvolvimentista do governo federal, que investiu 
maciçamente em infraestrutura e na criação de um aparato administrativo que 
viabilizasse essa política. 

Nesse âmbito, nos anos 60, a gestão do município já havia atentado ao debate acerca do turismo. 

Conforme os dados da Prefeitura do Natal (2009), nos anos 60, os assuntos relacionados com a 

atividade turística de Natal eram tratados pelo Departamento de turismo e Certames – DETUR, ligado 

diretamente ao gabinete do prefeito Agnelo Alves. A criação e manutenção, por um certo tempo, desse 

órgão municipal representa a primeira atuação da gestão, sendo ela de cunho político-administrativo, 

materializando, segundo as ideia de Bernier (2005), um Estado Interventor. Nesse momento, o estado 

personificado na figura da Prefeitura municipal, basicamente desempenhava um papel de centralizar a 

regulação da atividade turística, mesmo diante da baixa ou inexistente escassez de legislação nesta 

área. 

Seguindo o raciocino da importância da atividade turística para a economia da cidade é que em 1968 

através do decreto-lei Nº 1.789 ocorre a extinção do DETUR e a criação da Secretaria de Turismo e 

Certames de Natal – SECTUR, composta por dois departamentos: Certames e Pesquisa e Informação. 

Em consonância também é criado o Conselho Municipal de Turismo sendo este composto por cinco 

membros. A partir daqui as ações da Prefeitura municipal passam a ser de um estado promotor, já que 
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agora dispõe de uma infraestrutura para intervir e promover a atividade. A figura 2 mostra a 

Organização da Secretaria de turismo no ano de sua criação. 

FIGURA 02 – Organograma da estrutura da Secretaria de Turismo e Certames em 
1968 

 
Fonte: Acervo pessoal com base em documento da Prefeitura do Natal (2009) 

No entanto, apesar de criada e de suas atribuições definidas, a Secretaria Municipal de Turismo e 

Certames não desempenhava seu papel em conformidade com suas atribuições, sendo o trabalho de 

maior relevância desse período a realização do II Congresso Brasileiro de Turismo em dezembro de 

1969. 

Na década de 70 a atividade turística em Natal dá uma virada e a Prefeitura em conjunto com o 

Governo do Estado, visando ofertar ao turista uma melhor infraestrutura, começa a realizar uma série 

de obras de melhoria urbana por toda a cidade. É dado inicio, então, a onda de políticas públicas de 

turismo que, no caso de Natal, foram destinadas nesse momento a melhorias urbanas como é mostrado 

na tabela 3 a lista de obras realizadas nesse período. 

TABELA 03 – Obras de infraestrutura feitas na década de 1970 
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Fonte: Natal, 2009. 

Apesar de ser uma criação advinda do Governo Estadual, é dessa época a criação em 1971, através da 

lei nº 4.025 de 13 de dezembro do mesmo ano, da Empresa de Promoção e Desenvolvimento Turístico 

do RN – EMPROTUR. Tal empresa estatal tinha como um de seus objetivos a divulgação de Natal em 

outros estados bem como de construir uma infraestrutura local para o turismo (PREFEITURA DO 

NATAL, 2009). Uma ação importante da empresa foi o levantamento das potencialidades turísticas de 

Natal, encomendada ao Consórcio Internacional Studia, obtendo como resultado o mapeamento do 

desenvolvimento da  atividade no município. Com a elaboração desse diagnóstico turístico da cidade, 

o Governo  do Estado e a Prefeitura dão inicio a ação de promoção da cidade enquanto destino 

turístico. Nesse momento Natal já estava na 2ª fase das 03 fases classificadas por Bernier (2005) 

fazendo-a continuar desenvolvendo as suas potencialidades. 

No ano de 1977 foi iniciada uma nova etapa para o turismo no estado: a idealização da primeira 

política de mega-projetos para o desenvolvimento do turismo no Nordeste, o projeto Parque das Dunas 

– Via Costeira, que privilegiou diretamente empresários locais (LOPES; ALVES, 2015 apud CRUZ, 

2000). 

A fim de concentrar a gestão das ações e dos recursos do turismo no estado, superar os anos de crise e 

formar as bases para a implantação do turismo em Natal, a Secretaria municipal de turismo e certames 

é desativada e suas atribuições passam a ser competências da EMPROTUR no ano de 1979. É 

chegado, assim, o fim de um período onde a Prefeitura já fazia mais do que regular o mercado 

turístico, mas sim, incentivava o desenvolvimento da atividade por meio de obras de infraestrutura, de 

promoção e pesquisa. Analisando esse fato pelo viés das etapas de Bernier (2005), vemos que nesse 

momento o estado retrocede a sua atuação no turismo. 

Porém, a inauguração da Via Costeira, do Centro de Convenções e dos hotéis nos 12 Km de extensão 

da Via Costeira, consolidou a promoção do turismo em Natal. Fazendo com que o Prefeito da Capital, 

Garibaldi Alves Filho, reativa-se em 1986, por meio do Decreto-Lei Nº 3.394, à Secretaria de 

Turismo, sob a denominação de Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Turismo de Natal – 

SEMITUR (PREFEITURA DO NATAL, 2009). A reativação e a junção da pasta do turismo com dois 

setores do desenvolvimento econômico estão diretamente ligadas à conotação econômica que o 

turismo trazia para a cidade naquele momento. Esse período "(...) representa para o RN não mais o 

momento de planejamento do turismo de modo agressivo, mas a concretização dos primeiros reflexos 
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do planejamento sistematizado da atividade no território norte-rio-grandense através da política de 

mega- projeto" (LOPES; ALVES, 2015) mesmo com a desativação da secretaria de turismo por um 

período de 07 anos. Isso se confirma com a realização em Natal do XI Congresso Nacional dos 

Agentes de Viagens – ABAV, em 1987, reafirmando a promoção feita de Natal enquanto destino 

turístico de eventos. 

Teoricamente, a desativação da secretaria em 1979 representaria uma estagnação dos investimentos na 

área do turismo por parte do estado de uma forma geral, porém não foi bem isso que aconteceu já que 

a atividade continuou sendo subsidiada pelo Governo do Estado, na figura do EMPROTUR. Ou seja, a 

continuidade dos investimentos faz com que quando a Prefeitura retorne com uma secretaria de 

turismo, Natal permanecesse vivenciando intervenções de um Estado promotor - 2ª fase de Bernier 

(2015). 

Já em 1989, na gestão da prefeita Vilma de Faria, a pasta destinada ao turismo passa por mais uma 

mudança, ocorrendo uma junção com a cultura, sendo denominada de Secretaria Municipal de 

Turismo e Cultura – SECTUR. Essa fase representa outra visão da atividade que só perdurou uma 

gestão desde a sua criação. Com essa nomenclatura, a pasta funcionou até o ano de 1993, quando, na 

gestão de Aldo Tinoco, foi retirada do nicho com a cultura e se juntou ao desenvolvimento econômico, 

denominada Secretaria Especial de Comércio, Indústria e Turismo (PREFEITURA DO NATAL, 

2009). 

No ano de 2001, em mais uma gestão Vilma de Faria, a pasta do turismo é colocada novamente junto 

com o comércio e indústria, tendo como nomenclatura Secretaria Especial de Comércio, Indústria e 

Turismo. Essa nomenclatura permanece após a saída de Vilma da Prefeitura, em 2002, com a Gestão 

Carlos Eduardo (2005) até o ano de 2009, na gestão Micarla de Souza, quando o turismo volta a 

dividir espaço com o desenvolvimento econômico, denominada Secretaria de Turismo e 

Desenvolvimento Econômico – SETURDE (PREFEITURA DO NATAL, 2009). 

No retorno de Carlos Eduardo a Prefeitura em 2013, o turismo ganha autonomia de outras áreas da 

gestão municipal, passando a ser uma secretaria exclusivamente destinada à atividade, vigorando com 

essa denominação até o atual momento. 

Como observado no Decreto Nº 10.416, de 29 de agosto de 2014, hoje, a secretaria conta com 

atribuições mais fechadas a serem executadas, permanece gerindo o funcionamento do Conselho 

Municipal de Turismo – CMTUR e adquiriu nas suas receitas o Fundo Municipal de Turismo 

(PREFEITURA DO NATAL, 2014). Conta também com um grande corpo administrativo, como 

mostra a figura 03.  
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FIGURA 03 – Organograma do Conselho Municial de Turismo - CMTUR 

 

Fonte: Prefeitura do Natal (2014) 

Nesse sentido, pode ser afirmado que os anos 2000 para o turismo natalense é marcado pela 3ª fase de 

intervenção do estado na atividade, quando o estado já se consolida como coordenador. Esse período 

pode ser dito como a vivência da 3ª fase do estado, proposta por Bernier (2005), por justamente ter 

como marco o estabelecimento de inúmeros instrumentos de gestão turística que proporcionam uma 

eficaz coordenação. Um desses é a consolidação das Zonas Especiais de Interesse Turístico – ZET's4, 

por meio do estabelecimento da ZET 04. Outros, mais recentes, são: a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Integrado Turismo Sustentável - PDITS (2013) e os Planos de Marketing e de 

Fortalecimento Institucional da Gestão Municipal do Turismo de Natal em processo de elaboração. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados apresentados demonstram a evolução institucional da gestão municipal do turismo, por meio 

da secretaria. Percebe-se, portanto, que a criação da secretaria em 1968 decorre do crescimento da 

atividade turística em Natal que gera uma demanda de estruturar-se institucionalmente um órgão 

público de regulação. Em um primeiro momento tal órgão só cumpria a função de regulação, porém, 

como afirma Clementino e Ferreira (2015), o desenvolvimento econômico proporcionado pela 

atividade foi tão grande na década de 1970, momento posterior a criação da secretaria, que fez com 

que a mesma começa-se a desenvolver maiores atribuições e responsabilidades ano a ano. 

Nesse sentido, ao se comparar as atribuições da Secretaria Municipal de Turismo e Certames em 1968 

com as atribuições da Secretaria Municipal de Turismo de 2014 vislumbramos um cenário discrepante 

que evidência a importância do turismo como atividade econômica para cidade. 
                                                      
4 Já existiam três outras ZET's: ZET 1 – Ponta Negra; ZET 2 – Via Costeira; ZET 3 – Praia do Meio. 
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Podemos perceber, então, que a Prefeitura sempre buscou que pasta do turismo atuasse em conjunto 

com setores econômicos por entendê-la como uma também, além de que as políticas públicas 

destinadas ao turismo em todos os casos aqui exemplificados decorrem, justamente, desse interesse 

econômico e são elaborados por outros setores da gestão municipal. Consolida, então, a secretaria 

como um "articulador" de políticas públicas de outras áreas que, porém, reverberam no turismo, 

demonstrando o caráter multidisciplinar dessas políticas. 

Contudo no período dos anos de 2000 até atualmente, tem se percebido um grande esforço em 

estruturar a gestão municipal por meio da instituição de instrumentos mais eficazes, fazendo do 

turismo uma atividade mais autônoma.  
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RESUMO  
O artigo investiga como se realiza o planejamento na implementação das políticas sociais de saúde e assistência 
social em Porto Alegre e como esse instrumento de gestão contribui para a execução dos serviços. 
Especificamente, pretende-se verificar a importância dada a essa ferramenta pelos executores e implementadores 
de políticas públicas, se há prática de planejamento, quem faz esta gestão, como é feita e quem participa, 
averiguando se esta prática chega até o nível dos implementadores das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos 
Centros de Referência de Assistência social (CRAS). Parte-se do pressuposto que as teorias que estudam a 
implementação de políticas públicas reservam baixa prioridade para o campo do planejamento. Com base nos 
estudos de Carlos Matus, defendemos que a entrega das políticas públicas qualificadas e que atendam as reais 
necessidades da população precisa ser planejada e organizada para minimizar o improviso, para se delimitar os 
fins políticos das mesmas, e organizar o campo tático, ou seja, os recursos e passos necessários para alcançar os 
objetivos de acordo com a realidade e contexto em questão. Para tanto o planejamento deve se transformar de um 
modelo tradicional para o participativo e estratégico superando os vícios elitistas e burocráticos. 
Palavras-chave: planejamento; implementação; saúde; assistência social. 
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O PLANEJAMENTO COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
OS CASOS DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE. 

PAPI, Luciana Pazini1 

ROSA, Taciana Barcelos2 

HAMERSKI, Bruna3 

INTRODUÇÃO 

O tema implementação de políticas públicas tem registrado um crescimento importante de produção 

teórica nas últimas décadas no Brasil, em parte motivado pela multiplicação de programas e projetos 

inaugurados pelo governo federal nos últimos dez anos, em parte porque a sociedade tem pressionado 

os governantes cada vez mais por entrega de políticas públicas qualificadas e eficazes. Nesse 

movimento, os estudos cada vez mais, têm se dedicado a entender os fatores que interferem no 

momento da implementação e, sobretudo execução dessas políticas públicas que é quando ela se 

materializa em uma entrega à população. 

Superada a primeira fase de estudos top-down4, em que a noção de implementação estava sustentada 

num ponto de vista técnico-racional, ou seja, onde a mesma era vista como resultado direto da 

formulação e seu planejamento, sendo as “falhas” no processo de execução tomadas como derivadas 

dos erros de formulação técnica, avançou-se para os estudos que consideraram a implementação uma 

fase complexa em que estariam presentes diversos elementos de natureza política, societária e as 

capacidades estatais dos agentes implementadores que interferiam no processo. Os avanços nos 

estudos sobre os burocratas de nível de rua na teoria da implementação passaram a enfatizar as 

atenções na outra extremidade decisória que é a sociedade, onde se dá a ‘realidade’ da execução da 

política pública. Para autores como Lipski (1980) a discricionariedade dos chamados implementadores 

de nível de rua pode ser benéfica para a política pública, uma vez que os mesmos conhecem a 

realidade local em questão e possuem liberdade e experiência para atuar sobre a mesma. A 

implementação é vista nesse caso como um processo interativo de formulação, implementação e 

                                                      
1 Professora adjunta da Escola de Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, e 
pesquisadora coordenadora do NUPEGEM - Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal: capacidades estatais, 
federalismo e Administração municipal para o desenvolvimento na América Latina. Doutora em Ciência 
Política pela UFRGS/UTDT, com ênfase em Estado, Governo e políticas públicas. 
2 Mestranda do PPG em Políticas Públicas pela UFRGS, Bacharel em Políticas Públicas pela mesma 
Universidade e membro do NUPEGEM. 
3 Graduanda em Administração Pública e Social pela UFRGS e membro do NUPEGEM. 
4 A implementação de políticas públicas foi recorrentemente entendida como ‘fase problemática’ no ciclo de 
políticas públicas, suscitando distintas gerações de estudo a compreendê-la ajudando a torná-la efetiva. 
Entre as interpretações mais clássicas situam-se o modelo Top-down desenvolvido no âmbito da teoria 
administrativa e sustentado na máxima de que a relação perfeita entre intenção política e ação 
administrativa são possíveis (BARRET, 2004). Tal concepção entende a implementação como parte do 
trabalho administrativo que se desenvolve de cima para baixo, ou do centro para a periferia, baseada na 
hierarquização da autoridade, divisão entre os escopos políticos e gerenciais, assim como, na visão técnico-
racional como se existisse um insulamento de informação e poder na instância superior da concepção. 
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reformulação (LIMA, D’ASCENZI, 2013, LOTTA, 2012). 

Em que pese às teorias sobre implementação terem avançado sobremaneira nas últimas décadas, o 

espaço reservado ao planejamento nessa etapa do ciclo de políticas públicas ainda é restrito, revelando 

o seu descrédito acadêmico - o que pode se refletir na prática. Com efeito, no cotidiano da ação 

pública, a implementação dos serviços, majoritariamente, se dá com base no improviso resultando em 

baixa eficácia e qualidade das ações desenvolvidas. Os fatores que podem interferir nessa lógica são 

inúmeros e variam desde práticas excessivamente top-down (centralizadoras) onde a rigidez das 

normativas de implementação formuladas por atores distantes da realidade “diagnosticada” e a 

“vivida” podem impactar na tarefa de planejamento de sua execução (o planejamento seria como uma 

camisa de força e a fuga dele a maneira mais fácil de conseguir executar os serviços). Por outro lado, a 

discricionariedade dos implementadores de nível de rua, em seu processo descentralizado e criativo, 

pode trazer, para tão próximo de suas concepções pessoais, a política pública, que a mesma pode se 

tornar quase “privada” ou voluntarista. A baixa capacidade estatal de grande parte dos municípios 

brasileiros é outro dado que não se pode minimizar nesse processo de planejamento; O ciclo 

político partidário e as distintas concepções dos governantes interfere igualmente nas lógicas e práticas 

de implementação e seu planejamento. 

Em face deste debate sobre implementação, entendemos que o tema do planejamento possui pouco 

espaço de reflexão nesse campo teórico o que reflete na baixa valorização dessa prática no cotidiano 

da gestão pública. Com base nos estudos de Carlos Matus5, defendemos que a entrega das políticas 

públicas qualificadas e que atendam as reais necessidades da população precisa ser planejada e 

organizada para minimizar o improviso, delimitar os fins políticos e públicos da mesma, e organizar o 

campo tático, ou seja, os recursos e passos necessários para alcançar os objetivos de acordo com a 

realidade e contexto em questão. Tal planejamento, seguindo a lógica matusiana não deve ser tratado 

como um instrumento fixo, neutro, distante do executor, pelo contrário, deve ser adaptável à realidade, 

com sua finalidade estratégica bem delimitada pela maior parte de atores possíveis. Ou seja, deve ser 

participativo e aproximar a fases de formulação e implementação da população que faz uso das 

políticas públicas. 

Dessa forma, argumentamos neste trabalho que o planejamento, a despeito de sua baixa valorização 

teórica e prática atual no campo da gestão de políticas públicas é instrumento necessário para que as 

mesmas se façam eficazes e qualificadas na construção de um estado “capacitado” para o 

desenvolvimento econômico e social. 

                                                      
5 Autor Chileno que participou do governo como ministro da Economia, no período compreendido em 1970 
e 1973. O governo chileno foi deposto por um golpe militar o que gerou em Carlos Matus o questionamento: 
"Porque um governo com tanta popularidade e com tão boas intenções caiu de forma tão fragorosa, diante 
de um golpe militar”. Matus passou, a partir da queda desse governo, a dedicar-se à compreensão da 
atividade de planejar e, consequentemente, a construir o corpo teórico desse método que se volta para a 
gestão pública (RIEG, 1999). 
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Com essas premissas postas, temos como objetivo neste paper, entender e discutir o sentido dado ao 

planejamento pelos atores implementadores e como se realiza na prática o processo de planejamento 

em duas políticas públicas de proteção social: a assistência social e saúde. Para tanto, investigamos 

essa prática no âmbito local, especificamente no município de Porto alegre no ano de 2017, buscando 

identificar: qual o entendimento dos atores implementadores sobre o tema planejamento; qual a 

relevância dessa prática com relação à execução de suas políticas públicas; e por fim se como se 

executa o planejamento nos campos da saúde e assistência social no município de Porto Alegre. 

Do ponto de vista metodológico, foram aplicados questionários semiestruturados6 a gestores e 

trabalhadores das secretarias e unidades que realizam a implementação das políticas públicas referidas. 

Inicialmente foram entrevistados oito gestores entre Coordenadores/Diretores de Unidades Básicas de 

Saúde e Centros de Referência de Assistência social em diferentes localidades da cidade, entretanto, a 

pesquisa não esgotou sua amostra, trazendo neste paper resultados parciais do total de entrevistas 

programadas. Tendo esses objetivos em tela, apresentamos inicialmente, uma discussão teórica e 

contextual sobre o planejamento no ciclo de Políticas Públicas e sua construção histórica. A seguir 

demonstramos sua relevância para a construção de um Estado capaz nas suas tarefas de 

desenvolvimento econômico e social, adotando como base a contribuição teórica de Carlos Matus. 

Finalmente, os casos das políticas públicas de Assistência social e saúde são trazidos para refletir 

sobre os usos e valores dados ao planejamento na prática da execução dos serviços públicos em âmbito 

local. 

1. O Planejamento no Ciclo de Políticas Públicas 

O planejamento foi um conceito de amplo prestígio para a academia e os governos no início do século 

XX. Traduzindo as perspectivas teóricas positivistas do século XIX que defendiam a ciência e sua 

aplicação como guia para o progresso social, o planejamento foi considerado “o instrumento” legítimo 

para direcionar as sociedades centrais e periféricas no rumo das mudanças necessárias para alcançar o 

progresso, o desenvolvimento e a harmonia social. 

Enquanto ferramenta estratégica para implementação das políticas públicas dos Estados, o 

planejamento foi inaugurado durante os anos da primeira guerra mundial (FRIEDMANN, 2007) para 

conduzir a produção armamentícia e as táticas de guerra. Adensou-se e tomou corpo com a 

implantação do sistema soviético de planejamento nos anos 1920, que utilizou a planificação 

                                                      
6 Nestas entrevistas verificou-se a existência de setores de planejamento nos campos da gestão da saúde e 
assistência social; como é feito o planejamento, ou seja, sua periodicidade; quem realiza (atores envolvidos); 
se seguem diretrizes de outros níveis governamentais ou montaram seus sistemas de acordo com as 
peculiaridades locais; se se trata de um sistema participativo; ainda, se o modelo de planejamento 
desenhado é aplicado; se trata de um modelo mais tradicional na acepção de Carlos Matus, onde os 
objetivos e regras de implementação são mais fixos e revestidos de neutralidade, ou se trata de um modelo 
mais flexível adaptável  aos contextos locais. Por fim, interessa-nos observar se o planejamento é 
utilizado como orientador para a execução dos serviços da ponta, ou se trata de uma peça burocrática de 
pouco uso. Ou seja, se os executores utilizam o planejamento na prática. 
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centralizada para transformar uma sociedade feudal em uma sociedade moderna e industrializada. 

Após a crise dos anos 1929 nos EUA, foi utilizado como parte central do Estado Keynesianista para 

racionalizar a economia e conduzir a reconstrução econômica e social. Mas foi a partir dos anos 1950, 

em face da necessidade de reconstrução da Europa do pós-segunda guerra que teve seu escopo 

ampliado em termos empíricos e teóricos. 

Com efeito, pode-se afirmar que o planejamento nesse contexto, transformou-se no instrumento 

central dos Estados intervencionistas, do mundo central e periférico, para pôr em marcha os projetos 

de desenvolvimento. Na América Latina, e especialmente no Brasil, traduziu-se com parte estratégica 

da construção dos estados desenvolvimentistas que se caracterizavam por buscar fazer a transformação 

das sociedades “atrasadas” ou subdesenvolvidas de maneira deliberada (BIELCHOWSKY, 2004). Ou 

seja, tratava-se de leva-las de uma situação A para uma situação B de maneira programada e 

conduzida pela burocracia técnica e centralizada do Estado, que entendia o desenvolvimento como 

sinônimo de crescimento econômico, de sociedade industrializada e urbana7. Todo esse crescimento 

empírico de aplicação do planejamento científico em meados do século XX, não deixou de ser 

acompanhado pelo crescimento da literatura sobre a temática. Segundo Friedmann, desde 1945, houve 

uma verdadeira explosão da literatura sobre planejamento (2007, p. 72), que em geral expressavam 

“preocupações técnicas, proclamavam uma posição de neutralidade política e direcionavam seus 

trabalhos para servir e instrumentalizar o Estado”. 

Com a crise dos anos 1973 e 1979, desencadeada pelo aumento dos preços do petróleo, teve início a 

redução das taxas de crescimento econômico nos países industrializados e nos países de 

industrialização recente, passando a afetar as políticas do Estado de bem-estar social e a legitimidade 

do modelo político de desenvolvimento erguido no pós II Guerra. Com o mundo soviético já em 

processo de declínio inicia-se um movimento de questionamento pelo mainstream internacional sobre 

o modelo de Estado até então vigente (MILANI, 2014; DINIZ, 2007) que passa a ser paulatinamente 

responsabilizado pela crise econômica mundial8 e logo após exposto a um conjunto de reformas que 

viriam a ser propostas em larga escala9 pelas instituições econômicas internacionais nos anos 1980. 

                                                      
7 O debate sobre o subdesenvolvimento e o caminho do desenvolvimento foi marca do pensamento 
econômico brasileiro dos anos 1950. Encabeçados pela CEPAL e o ISEB, se discutia as causas do 
subdesenvolvimento e as melhores vias para o desenvolvimento que passavam por maior ou menor 
intervenção do Estado na economia. Entretanto a defesa do planejamento como ferramenta central do 
estado para promover tais transformações não era questionada nem em finalidades, em metodologia e seu 
formato (BIELCHOWSKY, 2004). 
8 O processo de crise que teve como causa profunda um panorama econômico e geopolítico, não tardou a 
ser caracterizado como uma crise política em que o modelo de gestão do Estado (centralizado) e seu padrão 
de desenvolvimento (baseado na intervenção econômica e na produção de serviços) passam a ser 
responsabilizados como os grandes desencadeadores. As justificativas para tais teses se alçavam na premissa 
de foram os modelos de Estados interventores altamente dispendiosos de gastos para a manutenção dos 
serviços e da burocracia pública que haviam levado à crise fiscal. Ademais tal modelo se mostrava 
‘inadequado’ para os novos tempos em que a abertura econômica e a globalização se colocavam como 
paradigmas de superação do passado interventor e assistencial oriundo do modelo socialista soviético. 
9 Um conjunto de formulações teóricas contribuíram para o desgaste e questionamento do modelo anterior 
de atuação estatal. O ‘Fim da História’ (FUKUYAMA, 1989), a Inevitabilidade da Globalização proferido por 
Margareth Tatcher (“There Is No Alternative”) (CHANG, 2008) e por fim as elaborações do modelo de Estado 



Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

 

 
ST 03 – ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 352 

Conforme declarou Margaret Thatcher no seu argumento conhecido como TINA em que proclama a 

inevitabilidade da globalização, das leis do mercado, do capitalismo e do neoliberalismo – parecia que 

nesse período - “There Is No Alternative”. 

Nesse contexto o paradigma do planejamento científico, que havia sido dominante por mais de um 

século como instrumento de desenvolvimento nacional, foi subitamente retirado das práticas. A 

marcha dos eventos tais como a globalização e o advento das tecnologias da informação, demonstrava 

um novo caminho para os Estados-Nação. Nesse sentido, o planejamento passa a ser preterido 

empiricamente e teoricamente, afinal de contas vigia a ideia de que as forças do mercado livre seriam 

melhores alocadores de recursos, dispensando os esforços feitos pelo estado (FUKUYAMA, 1989; 

HAYEK, 1989). 

Os estudos acerca do ciclo de políticas públicas cresciam nesse contexto, chegando ao Brasil e aos 

países periféricos. Preocupações com a eficiência e eficácia no Estado motivavam os governos a se 

debruçarem sobre as etapas do ciclo de políticas e seus desafios para implementar serviços aos 

cidadãos diante de um contexto de abertura política e econômica. No Brasil, o contexto da 

redemocratização, que trouxe consigo a proclamação da nova carta constitucional de 1988, demandava 

dos governos - por ordem legal - implementar de maneira descentralizada as políticas públicas 

referentes aos direitos sociais ali elencados. Ademais a reforma do Estado, liderada pelo então 

ministro Bresser Pereira no âmbito do Ministério de Administração e Reforma do Estado 

(FERRAREZI E ZIMBRÃO, 2006), reforçava as premissas de management para a administração 

pública como forma de lhe dar eficácia. Isso tudo se reflete no campo acadêmico, momento em que os 

estudos sobre o ciclo de políticas se adensa, crescem os cursos de graduação e pós-graduação no 

campo de públicas, e junto à preocupação com a compreensão sobre os setores de políticas públicas e 

fatores econômicos e institucionais que impactam na concretização das mesmas. 

Já nos anos 1980, cria-se a Escola nacional de Administração Pública que daria mais tarde origem ao 

cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, mas é nos anos 2000, 

a partir da construção de um conjunto de novas políticas públicas sociais pelos governos de centro-

esquerda, que há uma multiplicação dos cursos no campo de públicas. Com efeito, em meados dos 

anos 2000 houve um boom de cursos de graduação e pós-graduação no campo de públicas10 no Brasil, 

colocando-se em um cenário de expansão do Ensino Superior no país, somando até o ano de 2012, 39 

                                                                                                                                                                      
neoliberal consubstanciados pelo Consenso de Washington, finalizam o contexto teórico de legitimação das 
mudanças ocorridas no cenário internacional das décadas de 1970 e 1980. 
10 “Campo de Públicas é uma expressão utilizada por professores, pesquisadores, estudantes, egressos- 
profissionais e dirigentes de cursos de Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, 
Gestão Social e Políticas Públicas, de universidades brasileiras, para designar, essencialmente, um campo 
multidisciplinar de ensino, pesquisa e fazeres tecnopolíticos, no âmbito das Ciências Sociais Aplicadas e das 
Ciências Humanas, que se volta para assuntos, temas, problemas e questões de interesse público, de bem-
estar coletivo e de políticas públicas inclusivas, em uma renovada perspectiva republicana ao encarar as 
ações governamentais, dos movimentos da sociedade civil organizada e das interações entre governo e 
sociedade, na busca do desenvolvimento socioeconômico sustentável, em contexto de aprofundamento da 
democracia”. (PIRES; MIDLEJ E SILVA; FONSECA; VENDRAMINI; COELHO, 2014 pag.: 112). 
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Programas de Pós-graduação e 171 cursos de graduação e tecnólogos com o termo política pública, 

administração pública, gestão de políticas públicas, gestão pública, política social ou gestão social no 

nome de referência (FARAH, 2016). 

Nesse contexto a análise sobre políticas públicas no Brasil multiplica-se saindo de uma etapa 

puramente descritiva para avançar sobre as preocupações teóricas e os elementos que causam e 

explicam as políticas públicas. Em sentido contrário, o planejamento parece ter perdido força 

conceitual, não aparecendo nos manuais de políticas públicas e tampouco na prática da gestão pública. 

Em termos conceituais, Política pública é campo de conhecimento configura-se como a ideia de 

colocar o governo em ação e/ou analisá-lo. Seguindo nesse caminho, a utilização de um modelo de 

apresentação dos processos de políticas públicas, o chamado policy cycle constitui-se como uma forma 

de tornar didática uma realidade complexa e não linear. Esse modelo é constituído de três etapas 

básicas – podendo ser subdivididas em indefinidas subetapas - formulação, implementação e 

avaliação, as quais se retroalimentam a cada término dos ciclos. A formulação, segundo Secchi (2010, 

p. 36), “é o momento em que são elaborados métodos, programas, estratégias ou ações que poderão 

alcançar os objetivos estabelecidos. Um mesmo objetivo pode ser alcançado de várias formas, por 

diversos caminhos.”. Já a etapa da avaliação consiste (SECCHI, 2010, p. 49) na fase “em que o 

processo de implementação e o desempenho da política pública são examinados com o intuito de 

conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema que a gerou. É o momento 

chave para a produção de feedback sobre as fases antecedentes. 

O objeto de análise desse trabalho, a etapa da implementação, compreende o conjunto de eventos e 

atividades que acontecem após a definição das diretrizes de uma política, que incluem tanto o esforço 

para administrá-la quanto seus substantivos impactos sobre pessoas e eventos. Não se apresenta, 

necessariamente, separada da formulação, haja vista que acaba por demonstrar dificuldades não 

previstas anteriormente, as quais requerem um novo pensar sobre as ações, isto é, reformulações, 

como afirma Rua (2009). 

A implementação é considerada uma das etapas fundamentais no ciclo de políticas que é quando as 

ideias formuladas previamente se materializam em uma ação prática. Por outro lado, é considerada até 

hoje uma etapa problemática onde desvios dos objetivos da política pública se fazem presente, tendo 

em vista seu afastamento dos formuladores11. Em tese o planejamento seria uma etapa fundamental na 

implementação de políticas públicas, situando-se entre sua formulação e a implementação. Sua 

relevância em termos teóricos e empíricos, segundo a proposição de Matus (1993) situa-se na 

capacidade de ordenar ou apontar um caminho metodológico para a implementação e execução das 

ações deliberadas, evitando o improviso, o desperdício de tempo, o baixo rendimento das entregas de 

                                                      
11 A esse respeito a teoria dos chamados burocratas de rua, ou como denomina Lipsky (1980): Street Level 
Bureaucrats”, teria superado essa primeira geração de estudos sobre implementação no qual se critica esses 
desvios de rota. 
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serviços, entre outros. Configura-se, portanto, como um elemento garantidor da efetividade e entrega 

qualificada das políticas públicas. 

Entretanto ao contrário de prestígio, tal conceito carece de espaço analítico no campo dessas 

publicações, sobretudo nos manuais de políticas públicas traduzidos ao português12 e nos livros 

nacionais de amplo alcance nos cursos de graduação e pós-graduação. Nos casos dos manuais 

pesquisados até o momento: Política pública seus ciclos e subsistemas (HOWLETT; RAMESH E 

PERL (2013)); Políticas Públicas no Brasil (HOCHMAN ET ALL; 2007); Políticas Públicas V. 1 e 2 

(SARAVIA E FERRAREZI, 2007); Implementação de políticas públicas Teoria e práticas (FARIA, 

C. A. PIMENTA, 2012); Gestão de políticas públicas no cenário contemporâneo (MENICUCCI E 

GONTIJO,  2016); Políticas Públicas  (SECHI, 2010) Políticas Públicas (DIAS; MATOS, 2012) 

apenas esse último traz no sumário um capítulo dedicado ao planejamento com relação ao tema de 

políticas públicas. O processo atual de publicação no Brasil tem bifurcado e separado esses dois temas 

de maneira que o tema planejamento tem ficado restrito a publicações exclusivas destacando-se 

autores que são acadêmicos e agentes governamentais geralmente, como Jackson de Toni, Fernando 

Rezende, José Celso Cardoso, etc. 

Em que pese ser necessário o aprofundamento dessa pesquisa, para se fazerem afirmações mais 

aproximadas da realidade, o desprestígio do planejamento do ponto de vista teórico é algo que deve 

chamar atenção dos analistas de políticas públicas, dado sua relevância para a gestão pública e entrega 

qualificada dos serviços aos cidadãos. Entendendo que as ideias constituídas na academia não apenas 

refletem a realidade e os contextos sociais, mas incidem nela com poder simbólico de construção de 

agendas, postulamos que o planejamento deve ser resgatado e valorizado teoricamente dado que o 

mesmo configura-se como um dos eixos centrais da capacidade administrativa ou burocrática do 

Estado que o capacita na sua tarefa de implementador de políticas públicas para o desenvolvimento. 

Carlos Matus, já na década de 1970 e 1980 chamava a atenção para a importância do planejamento 

para um Estado autônomo e capaz. Segundo o autor, o futuro é incerto, complexo e cheio de surpresas. 

Por isso, é necessário enumerar as possibilidades para se preparar para enfrentá-las (MATUS, 1996) e 

o planejamento é elemento chave nesse processo. Em que pese o sentido do planejamento ter se 

modificado com o passar dos anos na história brasileira, passando de um modelo tradicional para um 

modelo mais “estratégico” ele continua sendo um elemento central da gestão do Estado e das políticas 

públicas, capaz de tornar o estado mais competente em sua entrega de bens e serviços qualificados à 

população. Com essas premissas em tela passamos a abordar a relação do tema capacidades estatais e 

planejamento na concepção de Carlos Matus 

                                                      
12 A pesquisa específica sobre a ausência do termo e conceito de planejamento nos manuais de políticas 
públicas está ainda em desenvolvimento pelo grupo de pesquisa NUPEGEM e pretende dedicar uma 
publicação exclusiva sobre tal problema. 
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2. O planejamento como ferramenta estratégica para um Estado capaz: a 
contribuição de Carlos Matus 

O resgate da contribuição de Carlos Matus para refletir sobre o papel do planejamento na construção 

de um estado capaz é um ponto fundamental para se avançar na implementação de políticas públicas 

no contexto atual. Reconhecendo que o planejamento foi uma ferramenta central dos estados 

desenvolvimentistas, responsáveis por levar a diante o projeto de modernização econômica e 

burocrática dos Estados latino-americanos, o autor, todavia, tece críticas ao modelo de planejamento 

construído nesse período – ao qual ele intitulou de planejamento tradicional. 

Segundo o autor, o modelo tradicional de planejamento desenvolvido nessas décadas, em geral de 

conteúdo econômico, formulado por uma elite burocrática centralizada, detentora dos saberes técnicos 

e, supostamente, “neutros”, capazes de predizer as necessidades sociais, levou a baixa 

aderência/aplicabilidade social dos planos e por consequência ao seu descrédito no cotidiano da ação 

pública. A concepção de realidade estática concatenada por uma elite tecno-burocrática centralizada, 

confiante de que por meio de “diagnósticos técnicos” se chegaria ao que é necessário para transformar 

a realidade, contribuiu para a construção de uma ideia de planejamento mais como uma camisa de 

forças do que como um orientador político e prático da ação pública. Isso levou, muitas vezes, aos 

executores de políticas públicas a pensar que os planos não dão certo, que estão descolados da 

realidade e, portanto, podem ser preteridos frente à necessidade de ação cotidiana nos serviços 

públicos. Diante disso, vigorou muitas vezes no dia-a-dia a improvisação na implementação dos 

serviços e nos seus processos de gestão, tornando mais distante o alcance de objetivos traçados. Tal 

cenário de descolamento do planejado da realidade, a baixa aplicabilidade dos planos e seu descrédito 

como um instrumento de gestão, levou Matus a elaborar o que ficou conhecido como Planejamento 

Estratégico Situacional - PES. 

O PES parte da tese de que o planejamento é um dos principais instrumentos políticos de um Estado. 

Negando a pretensão de neutralidade trazida pelo planejamento tradicional, o autor defende que o 

plano é mais do que uma peça técnica. Ele contém componentes técnicos, mas trata-se prioritariamente 

de uma peça política, na medida em que, é por meio dele que a sociedade define o que é prioritário 

para seu futuro (MATUS, 1996a, 1993). A visão de futuro, aonde desejo chegar, qual projeto de 

desenvolvimento que norteia um país, cidade e/ou organização, não pode ser deixado à sorte das livres 

forças do mercado, tampouco de uma elite que decide sobre o futuro da coletividade. É, 

fundamentalmente, essa a noção de estratégia em Matus - um rumo político deliberado por um 

conjunto amplo e diverso de atores. 

O segundo postulado elaborado pelo autor é que o planejamento não deve ser restrito a uma elite, mas 

sim incluir e envolver a maior diversidade de atores possíveis para a tomada de decisão. Considerando 

que os atores sociais carregam distintas visões de mundo, preferências e valores, a explicação da 

realidade se complexificaria e aproximaria do mundo vivido, tendo assim maior potencial de 
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aplicabilidade. Através do conflito, negociação e consenso entre tais atores se garantiria maior 

engajamento no processo de construção e aplicação dos planos. Pode-se afirmar, portanto, que o PES 

carrega em si um sentido democrático e de participação no processo decisório. 

O sentido do conceito “situacional” por sua vez refere-se à necessidade de contextualização dos planos 

à realidade, seja na fase de montagem do plano (a fase 01 do PES - explicação da realidade), quanto de 

sua implementação, monitoramento e avaliação. Partindo da noção de que a realidade é fruto de um 

passado construído e suas instituições, mas possui contingências que a modificam e a dinamiza, os 

planos devem ter aspectos adaptáveis às mudanças que estão sempre ocorrendo nos cenários políticos 

e econômicos e que alteram as demandas societárias (MATUS, 1993). Ou seja, menos que uma camisa 

de forças, os planos devem ser orientadores da gestão, com aspectos flexíveis que estejam em 

consonância com essa compreensão de realidade. 

Com a finalidade de contribuir concretamente com o avanço desta peça técnico-política – o 

planejamento- e viabilizá-lo na prática, o autor elaborou a metodologia dos quatro momentos13 do PES 

que chegou ao Brasil nos anos 1990, mas, sobretudo, nos anos 2000. Por meio dessa estratégia para 

explicar a realidade, encontrar seus nós críticos, pensar na elaboração de programas e projetos para 

implementá-los e posteriormente monitorá-los e avaliá-los, muitos programas e entes governamentais 

passaram a se orientar sobre o PES. Por meio de técnicas utilizadas no meio organizacional como a 

árvore de problemas e a matriz FOFA a discussão foi ingressando no setor público como um potencial 

resolutor de problemas. 

Entretanto, quando analisado em seu conjunto, muita da gestão pública a despeito de conhecer as 

técnicas ou até utilizá-las (de maneira incipiente) ainda carece de retomar o sentido fundamental do 

PES: a participação do maior número e diversidade de atores possíveis; a necessidade de pensar o 

planejamento como peça política, orientador da ação e minimizador da zona do improviso e do 

voluntarismo na prestação de serviços; ou seja, uma peça administrativa concreta e não um documento 

de caráter formal de pouca aplicabilidade. 

Resgatando os postulados de Matus e considerando o planejamento enquanto uma ferramenta central 

para orientar o rumo das mudanças de uma sociedade, defendemos que este método significa um 

                                                      
13O PES foi dividido didaticamente em quatro momentos. O primeiro momento (momento explicativo) diz 
respeito ao diagnóstico da situação encontrada. Neste momento, são selecionados os principais problemas e 
discutidas as suas causas, pois ao compreender a realidade, podem ser verificadas as origens e as causas da 
situação atual, identificando também as consequências. Posteriormente, podem-se selecionar os nós 
críticos, que são as causas sobre as quais é possível atuar para resolver os problemas (HUERTAS, 1996). O 
segundo momento (momento normativo) é quando se estabelecem as metas e as linhas de ação para cada 
objetivo específico identificado. Neste momento, são identificados e quantificados os recursos necessários à 
realização das ações. É onde atuam diferentes atores presentes no jogo social, orientando o plano para a 
mudança que se quer obter (HUERTAS, 1996). O terceiro momento (momento estratégico) é quando deve 
ser verificado se os objetivos, recursos, tecnologia e organização que estão disponíveis se contradizem entre 
si e se é possível contornar os obstáculos políticos. Essas conclusões visam dar viabilidade para as propostas 
de solução já elaboradas (HUERTAS, 1996). O quarto momento (momento tático-operacional) é o momento 
de monitorar as operações e avaliar continuamente. É quando se executa o plano sob uma gerência, com 
prestação de contas, supervisão, acompanhamento e avaliação (HUERTAS, 1996). 
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avanço na democratização das decisões políticas, pois valoriza a interpretação de cada ator envolvido 

no jogo social - mediante a posição que ocupam seus valores e concepções. Tal avanço evidencia a 

importância do planejamento como ferramenta central, na construção de um Estado que promova o 

desenvolvimento social em conjunto com o desenvolvimento econômico, entregando políticas públicas 

qualificadas à população. 

Tal assertiva dialoga, portanto, com o tema das capacidades estatais que nasce do debate feito em 

torno da autonomia política do Estado (Mann, Sckocpol ano), mas atualmente aborda capacidade 

estatal como as competências que os estados possuem ou não para alcançar os objetivos que 

pretendem por meio de políticas públicas, como a provisão de bens e serviços públicos (MATTHEWS, 

2012). Considerando que o planejamento é parte central da capacidade administrativa e burocrática do 

Estado para prestação de serviços eficazes à população, nas páginas que seguem, demonstramos 

como o planejamento tem sido compreendido e implementado em dois setores de políticas públicas 

que são centrais para a proteção social brasileira: a saúde e a assistência social. 

3. O planejamento setorial – os casos da Saúde e Assistência social em 
Porto Alegre. 

3.1 A saúde 

A saúde como política pública teve vida no Brasil com a Constituição Federal de 1988, que 

determinou ser dever do Estado a garantia de saúde de qualidade a toda população. Antes disso, 

tratava-se de um modelo seletivo voltado somente os trabalhadores formais, ou seja, quem possuía 

carteira de trabalho. Tendo origem pelo movimento sanitarista14 (PAIVA, TEIXEIRA, 2014), criou-se 

na esteira da CF/1988 o Sistema Único de Saúde - SUS15, bem como das ações e órgãos de gestão, 

considerando de relevância pública. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da 

Saúde, que detalha o funcionamento do Sistema. 

De maneira geral, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede hierarquizada e 

regionalizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com algumas diretrizes: 

                                                      
14 O movimento sanitarista se originou com o fortalecimento de uma visão contrária ao regime autoritário 
que via, em sua derrocada, a única forma de construção de um sistema de saúde eficiente e democrático. Os 
membros do movimento procuraram introduzir mudanças progressivas na organização do sistema de 
saúde. O movimento popular pela saúde e o movimento dos médicos tiveram importante atuação neste 
processo. O primeiro surgiu a partir de grupos apoiados pela igreja católica e pela militância de esquerda em 
bairros pobres de periferias das grandes cidades e tinha como uma de suas principais bandeiras a melhoria 
das condições de saúde dessas regiões. Já o movimento dos médicos surgiu a partir de críticas ao sistema de 
saúde vigente e lutas da categoria por direitos trabalhistas. Em 1986, após o encerramento do regime militar, 
o Congresso encarrega- se de criar uma nova constituição que levasse de volta o país à plena democracia. 
Nesse contexto, a grande mobilização da sociedade pela reforma do sistema de saúde teve como marco a 
oitava Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Em seus grupos e assembleias foram discutidas e aprovadas 
as principais demandas do movimento sanitarista: fortalecer o setor público de saúde, expandir a cobertura 
a todos os cidadãos e integrar a medicina previdenciária à saúde pública, constituindo assim um sistema 
único. 
15 Conjunto de ações e serviços de atenção à saúde, prestados por órgãos públicos - administração direta, 
indireta e fundações e, complementarmente, pela iniciativa privada conveniada e contratada. 



Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

 

 
ST 03 – ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 358 

descentralização - com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral - com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da 

comunidade, obrigatoriedade e continuidade. 

No que tange às competências ligadas ao planejamento, cabe à União formular, apoiar a 

implementação e avaliar as políticas prioritárias em âmbito nacional, elaborar o planejamento 

estratégico do SUS, coordenar sistemas de alta complexidade, coordenar sistemas de laboratório de 

saúde pública, de vigilância epidemiológica e sanitária, formular a política de produção de insumos e 

equipamentos, promover a descentralização de ações e serviços de saúde e estabelecer e coordenar os 

sistemas nacionais de auditoria e ouvidoria (BRASIL, 2016, p. 40). Aos estados cabe a promoção da 

articulação sistêmica, planejamento e coordenação regional das políticas, ações e serviços de saúde, 

monitoramento e avaliação das redes regionalizadas e hierarquizadas no SUS, elaboração e 

sistematização dos planos de médio e longo prazo no âmbito estadual, fornecer apoio técnico e 

financeiro aos municípios nas ações de descentralização e coordenar a rede estadual de laboratórios de 

saúde pública e hemocentros (BRASIL, 2016, p. 40). 

Finalmente, aos municípios cabe planejar, organizar e avaliar a promoção local de serviços de saúde, 

gerenciar as unidades públicas de saúde, executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, de 

alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador, implementar a política de 

insumos e equipamentos em saúde, fiscalizar e controlar os procedimentos de serviços privados de 

saúde (BRASIL, 2016, p.40). 

Sinteticamente, cabe às três esferas, de maneira conjunta, definir mecanismos de controle e avaliação 

dos serviços de saúde, monitorar o nível de saúde da população, elaborar normas para regular a 

contratação de serviços privados, gerenciar recursos orçamentários e financeiros, definir políticas de 

recursos humanos, realizar o planejamento de curto e médio prazo e promover a articulação de 

políticas e planos de saúde, entre outros (BRASIL, 2016, p. 41). 

Em suma, cabem à União as atribuições de natureza estratégica, como formulação, apoio e avaliação. 

Já os estados possuem atribuições de articulação sistêmica, coordenando as políticas, programas, ações 

e serviços. Os municípios estão encarregados da prestação direta de ações e serviços de saúde, em 

especial os cuidados primários e de vigilância/prevenção, sendo o contato mais direto com a população 

(BRASIL, 2016, p. 41). 

Em relação ao planejamento no setor da saúde, ele é conhecido como gestão do SUS e o enfoque 

estratégico foi adotado de modo adaptado, para a cultura da saúde no Brasil. Uma grande variedade de 

relatórios e consultorias foi produzida a governos municipais, estaduais e ao Ministério da Saúde, 

desde o fim da década de 80 e ao longo da implantação do SUS (BRASIL, 2016, p. 59). Desse modo, 

existem normas e disposições específicas sobre o planejamento governamental no estado brasileiro. As 
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principais normas tratam do orçamento16, do ciclo de planejamento17, da seguridade social18, do acesso 

à informação19, da gestão fiscal20, do planejamento21, das conferências de saúde22 e das diretrizes de 

planejamento23 (BRASIL, 2016, p. 73-74). 

As normativas que deram origem aos princípios que norteiam o planejamento do SUS são basicamente 

orientadas pelas seguintes prerrogativas: 

O planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua, o planejamento 
no SUS deve ser integrado à Seguridade Social e ao planejamento governamental 
geral, o planejamento deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores 
nas comissões intergestores regionais, bipartite e tripartite, o planejamento deve 
estar articulado constantemente com o monitoramento, a avaliação e a gestão do 
SUS, o planejamento deve ser ascendente e integrado, o planejamento deve 
contribuir para a transparência e a visibilidade da gestão da saúde e o planejamento 
deve partir das necessidades de saúde da população (BRASIL, 2016, p. 85). 

No município de Porto Alegre, o marco inicial do planejamento em saúde se deu com a criação da 

Comissão Interinstitucional de Saúde de Porto Alegre – CIMS/Porto Alegre. Criada em agosto de 

1984, constituiu-se como a instância local de planejamento, gestão e acompanhamento das Ações 

Integradas em Saúde, tendo como objetivo a busca da melhoria da qualidade dos serviços de saúde 

oferecidos à população. Após intenso processo de discussão que a administração de Porto Alegre 

estabeleceu com a população ocorreu o aprimoramento da CIMS, através de suas entidades 

representativas, como o sindicato de trabalhadores e associações de moradores. Sendo assim, a CIMS 

foi levada à constituição do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre – CMS/POA, criado pela 

Lei Municipal Complementar 277, em 20 de maio de 1992. O CMS atua na formação e controle de 

estratégias de políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, em caráter 

                                                      
16 Lei nº 4.320, de 1964: Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração, execução e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
17 Art. 165 a 169 da Constituição Federal de 1988: Estabelece o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) como os componentes fundamentais do ciclo de 
planejamento e orçamento para os três entes da Federação. 
18 Art. 195, § 2 da Constituição Federal de 1988: Define que a proposta de orçamento da seguridade social será 
elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social. 
19 Lei nº 12.527, de 2011: Dispõem sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios visando garantir o acesso à informação previsto na Constituição Federal de 1988. 
20 Lei Complementar n° 101, de 29 de dezembro de 2000: Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e estatui disposições complementares para a elaboração e execução 
do PPA, da LDO e da LOA. 
21 Art. 36 da Lei n° 8.080, de 1990: Estabelece que o processo de planejamento e orçamento no SUS será de 
natureza ascendente desde a esfera municipal até a federal e deverá observar o equilíbrio financeiro dos 
entes da Federação, define o Plano de Saúde como instrumento básico do planejamento setorial e confere 
ao CNS a atribuição de estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração dos planos de saúde. 
22 Lei n° 8.142, de 1990: Define as conferências de saúde como instâncias para avaliação da situação de saúde 
e proposição de diretrizes para a formulação da política de saúde nas três esferas, de maneira ascendente, e 
estabelece a elaboração dos planos de saúde como condição para o recebimento de transferências do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS). 
23 Portaria n° 2.135, de 2013: Estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do SUS, define 
o Plano de Saúde, as respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão como os instrumentos 
fundamentais para o planejamento no âmbito do SUS. Estabelece ainda que o Plano de Saúde deverá 
observar os prazos do PPA de cada ente da Federação. Dispõe que o processo de planejamento regional 
integrado será coordenado pela gestão estadual, envolverá os três entes federados e será elaborado no 
âmbito das regiões de saúde. 
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permanente e deliberativo. 

No que se refere explicitamente ao planejamento, a Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico 

e Orçamento (SMPEO) foi criada em dezembro de 2012, a partir da unificação do Gabinete de 

Planejamento Estratégico (GPE) e do Gabinete de Programação Orçamentária (GPO). Essa unificação 

ocorreu devido a uma revisão dos impactos nas funções de cada secretaria e o nível de sombreamento 

e de lacunas, de modo a garantir melhores resultados para a sociedade. 

O GPO havia sido anteriormente criado em 29 de dezembro de 2004, e estruturado em 27 de janeiro de 

2005, sendo responsável pelas ações atinentes ao processo orçamentário da Prefeitura, como 

planejamento, programação, elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano Plurianual (PPA), da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA) e das normas de execução 

orçamentária. Já o GPE iniciou como uma Coordenação integrante da Secretaria de Gestão e 

Acompanhamento Estratégico, que a partir de 2005 assumiu as novas diretrizes da administração 

municipal para um projeto de que reunisse esforços para qualificar a prestação de serviços públicos, 

modernizar a máquina administrativa, melhorar a situação financeira da Prefeitura e otimizar recursos. 

Em 2010, passou a ser Gabinete de Planejamento Estratégico, vinculado ao Gabinete do Prefeito. 

Essas etapas, nos últimos anos, tiveram o objetivo de adotar uma metodologia gerencial moderna, 

apoiada na identificação de desempenhos, objetivos e metas e, principalmente, com a possibilidade de 

ter a execução física e financeira dos programas de governo acompanhada em tempo real. A 

implementação da estrutura organizacional foi pensada de modo a promover a Transparência, 

Transversalidade, Territorialidade, Liderança (três Ts e um L) e, com base na relação com a sociedade, 

a Governança Solidária Local24. 

Em que pesem as estruturas de planejamento institucionais terem um caminho relativamente antigo no 

caso da saúde de POA, sua instrumentação à gestão cotidiana das políticas públicas parece não gozar 

do mesmo status. Quando investigado a execução do planejamento nas UBS de POA, constatamos que 

há um conhecimento superficial do que é planejamento, conforme se apresentam os relatos abaixo: 

(...) planejamento é a organização do trabalho, e também saber das necessidades que 
temos no trabalho, e dentro disso, fazer uma organização diária e também, aqui no 
posto, em médio prazo. (Entrevista 01) 

(...) planejamento é planejar ações pra chegar no objetivo. (Entrevista 03) 

Em relação à importância atribuída à prática de planejamento, todas as unidades pesquisadas atribuem 

grande importância à prática de planejamento, pois alegam que quando não há planejamento, não é 

possível saber se o que está executando e o que seria realmente necessário para ser executado. 

                                                      
24 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Histórico do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre 
2017. Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cms/default.php?p_secao=4>. Acesso em: 15 de 
outubro de 2017d. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cms/default.php?p_secao=4
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Atribuem tal importância ao fato de que há o conhecimento de não possiblidade de atendimento 

integral, sendo o planejamento uma ferramenta capaz de direcionar para o atendimento do que é mais 

importante. Desse modo, afirmam se não houvesse planejamento, seria muito pior. 

Ainda, há o conhecimento de que a prática de planejamento também ajuda no trabalho da equipe, no 

sentido de que eles se sentem mais motivados em realizar ao trabalho, quando se pode perceber que as 

coisas estão funcionando. Todavia, sua aplicação quase não se realiza na prática, e quando ocorre, é 

realizada apenas em curto prazo. Conforme relatos de coordenadoras: 

(...) é muito importante, mas falta planejamento, estamos sempre correndo atrás da 
maquina e, às vezes, algumas coisas planejadas vão por água abaixo por que as 
gestões vêm de cima dizendo que não podemos mais fazer. (Entrevista 03) 

(...) se não planeja nunca sabe se o que está executando é o que precisaria estar 
executando. Por que às vezes faz, e depois se pergunta se o que foi feito realmente 
era o que precisava. Pode executar algumas coisas sem planejamento, fazendo o 
caminho inverso. Depois implementa por que deu certo. Mas acho que se planejasse 
ficaria melhor. (Entrevista 03) 

(...) estive em uma palestra sobre sofrimento mental do trabalhador e assédio moral e 
verifiquei que a estrutura física precária trás danos físicos, mas a falta de processos 
de trabalho trás a desorganização mental, que é muito mais silenciosa e difícil de 
lidar e está voltada à desorganização da unidade. (Entrevista 02) 

Grande parte das práticas semelhantes a um processo de planejamento ocorre em função de metas que 

já vêm estabelecidas pela prefeitura, não havendo uma análise situacional em profundidade para 

estabelecimento de práticas de planejamento nas próprias unidades. Assim, o planejamento que vem 

sendo aplicado diretamente nas unidades não é construído pela equipe e tampouco sistematizado pela 

mesma. O que ocorre são pequenas estratégias de ação vinculadas aos objetivos que são repassados 

pela secretaria de saúde para a região, que seriam diretrizes de planejamento de trabalho. Por isso, as 

unidades realizam algumas micro-estratégias elaboradas pelos funcionários da própria unidade, como 

estes acreditam ser necessário, de acordo com o território e a população. 

Há reuniões periódicas das gerências das unidades, que ocorrem quinzenalmente, abrangendo os 

coordenadores de todas as unidades. Também há reuniões de equipe uma vez por semana, com 

duração de duas horas, onde ocorre a discussão de assuntos internos pessoais da equipe, uma vez que 

mais de um profissional da saúde atende a mesma família, sendo necessário discutir alguns casos. 

Nestas reuniões semanais também são levantados objetivos e metas a serem cumpridas, referente a 

determinado período, como por exemplo, no mês de outubro foram realizadas ações sobre o tema 

“Outubro Rosa”. Tendo essas questões em vista, nestas reuniões são organizadas as responsabilidades 

dos profissionais, referente às tarefas correspondentes a um determinado objetivo. As equipes 

costumam retomar nas reuniões posteriores, assuntos e ações que ficaram pendentes, na reunião 

anterior, no intuito de verificar se determinada ação está ocorrendo conforme planejado, como se 

observa nos relatos abaixo: 
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(...) já tentei fazer reunião de 4 horas, depois reduzi para 2 horas, pois não 
conseguiram manter. (Entrevista 02) 

(...) é avaliado, por exemplo, daqui um mês se isso foi executado ou não. Não há 
tanta avaliação mais em papel, sistematizado, etapas definidas em papel e tal, é 
definido mais em reunião e retomado depois. (Entrevista 03) 

Sobre a responsabilidade pela elaboração e execução do planejamento, quem geralmente pensa e 

elabora estratégias são os coordenadores das unidades e os enfermeiros. Eles levam para as equipes as 

ações planejadas, podendo a equipe trazer contribuições para a melhoria das estratégias. 

Conforme o relato abaixo: 

(...) todos podem formular e executar o planejamento. Ele ocorre pela vontade 
própria de cada profissional da unidade. (Entrevista 02) 

Não há capacitações para a elaboração e execução do planejamento. Conforme relato de coordenadora 

de uma das UBS entrevistadas: 

(...) qualquer um que venha a assumir a coordenação pode ser, ou não, um bom 
coordenador. Acredito que a pessoa ideal para exercer o cargo de coordenador deve 
ter formação em administração/gestão, pois a maioria dos coordenadores é formada 
na prática – errando e acertando. (Entrevista 03) 

No que se refere ao fluxo de planejamento com o PPA, a secretaria de saúde apresenta as ações que se 

propõem até o momento, levando essas questões para os conselhos distritais de saúde, onde as metas 

são repassadas para os coordenadores das unidades, que, consequentemente, podem repassá-las para as 

unidades, onde os profissionais podem contribuir. Assim, é realizada nova reunião distrital, onde se 

podem fazer alterações no plano. 

(...) tem toda a questão política, um novo governo tem suas próprias metas. Mas o 
secretário adjunto esteve no conselho distrital de saúde apresentando o que se tem 
até agora do plano, nesses quatro anos. Agora terá uma nova reunião, novo momento 
de apresentação, onde ainda se podem fazer alterações. Temos acesso ao PPA, 
sabemos o que consta e ele está em discussão. (Entrevista 03) 

Apenas em uma unidade foi identificado que há o conhecimento de alguma técnica de planejamento, 

neste caso o PES, onde o plano é, na medida do possível, estudado e as ações são pensadas, é feito um 

diagnóstico da situação, para depois fazer o planejamento e identificar os nós críticos. Todavia, não é 

possível aplicar a ferramenta do planejamento, pois, segundo os entrevistados, a equipe não está 

preparada. Por fim, todas as unidades estudadas alegam que não há nenhum tipo de recurso destinado 

exclusivamente para o planejamento. 

(...) a atenção básica é muito ampla, mas se for identificar os nós prioritários no 
momento, já tem coisas que melhoraram, mas não consigo fazer bonitinho por que 
não tenho tempo, tenho que ir atropelando. Quando se faz minimamente um 
planejamento, olha como está, faz um desenho no papel, olha o que está 
acontecendo, para entender as lacunas, percebe-se que o resultado é mais 
satisfatório. E também da um gás na equipe, quando coloca a equipe como 
responsável por aquilo que está planejando, o empenho é maior e da um gás, de que 
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agora vai melhorar. (Entrevista 02) 

No que se refere aos recursos humanos destinados ao planejamento, todas as unidades estudadas 

alegam que não há nenhum tipo de recurso destinado exclusivamente para o planejamento. Conforme 

relato de umas das Unidades: 

(...) não há recurso financeiro, somente vontade, é o que a pessoa consegue. 
(Entrevista 03) 

3.2. A Assistência social 

A Assistência social, entendida como direito, é uma realidade muito recente no país, tendo sua 

materialização com a Constituição federal de 1988. Antes disso, encontram-se ações de atenção aos 

pobres não incluídos no mercado formal de trabalho, prestadas, geralmente, por primeiras damas e 

entidades filantrópicas onde a ideia de caridade e ajuda ao pobre desvalido, prevalecia. 

Apesar da institucionalização da assistência social ter seu marco em 1937 com a criação da Legião 

Brasileira de Assistência – LBA, ela não deixou de carregar seu legado pretérito. Ou seja, se constituiu 

como um lugar de arranjos clientelísticos e filantrópicos que tinha como responsáveis as esposas 

governantes. Por nascer com tais características, por longo tempo a assistência social vai se constituir 

como objeto de barganha política, facilitando a utilização da pobreza como moeda de troca política 

nos três níveis de governo. 

Entretanto, impulsionada pelos movimentos sociais durante o processo de redemocratização, a 

Assistência social teve seu reconhecimento legal a partir da Constituição Federal de 1988, quando foi 

alçada ao nível de política pública no âmbito da seguridade social, juntamente com a saúde e a 

previdência social. Com a edição da Lei Orgânica da Assistência social – LOAS, em 1993, dá-se um 

passo adiante no reconhecimento da política pública em âmbito nacional por intermédio da formulação 

de parâmetros estatais de garantia de direitos nessa área. 

No entanto, do ponto de vista da implementação, a assistência social não obteve avanços significativos 

nos anos 1990, em termos de ampliação e qualificação da oferta de serviços, na medida em que foram 

os municípios que ficaram responsáveis pela formulação e implementação das principais ações, em um 

contexto de descentralização com baixo apoio federal, crise fiscal e corte de gastos (PAPI, 2014). 

Desta forma, as entidades da Sociedade Civil tornaram-se protagonistas na prestação dos serviços 

assistenciais nos municípios, muitas vezes, distantes dos objetivos da LOAS e reproduzindo o status 

assistencialista anterior (BARCELLOS ROSA, 2016). 

Essa conjuntura permaneceu até 2003, data da aprovação do Sistema Único da Assistência social – 

SUAS na IV Conferência Nacional, que trouxe uma nova lógica de proteção social brasileira, 

transformou seus moldes operativos, seja pela instituição de novas regras de prestação de serviços, 

seja pelo maior aporte de recursos para a área. A partir de tal movimento, a Política Nacional de 

Assistência social - PNAS de 2004 deliberou pela criação do SUAS em 2005, e retomou a  
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necessidade de dar materialidade à política de assistência conforme os preceitos da LOAS. A 

implementação do SUAS após a PNAS 2004 e as Normas Operacionais Básicas (NOBs) de 2005, 

2010 e 2012 configuraram uma concepção de sistema orgânico da política pública de assistência 

social, em que a articulação entre as três esferas de governo constitui-se elemento fundamental, a 

exemplo do Sistema Único de Saúde (PAPI, 2017). 

Muito similar também com o que ocorre na saúde, foi a organização do planejamento na assistência 

social a partir da chamada gestão do SUAS, o qual possui como diretrizes estruturantes: 

(I) primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social; (II) a 

descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo; (III) 

financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (IV) 

matricialidade sociofamiliar; (V) territorialização; (VI) fortalecimento da relação democrática entre 

Estado e sociedade civil; (VII) controle social e participação popular. 

No entanto, diferente do caso da saúde, estes não se transformaram em objeto de lei. Desta maneira, 

procurando uma melhor gestão da política de assistência foi proposto o Pacto de Aprimoramento do 

SUAS, instrumento pelo qual são estabelecidas as metas e as prioridades nacionais no âmbito do Suas, 

e se constitui como mecanismo de aprimoramento do Sistema como um todo nos estados25 e 

municípios26. 

A partir disso, a gestão da Proteção Social no Brasil passou a se dar de forma compartilhada, com 

cofinanciamento e cooperação técnica entre os três entes federativos, de modo complementar. 

No que tange a normativas de planejamento, o Plano de Assistência social, constante no art. 30 da 

LOAS, é o principal instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a 

execução da PNAS na perspectiva do SUAS, e tem como responsável por sua elaboração o órgão 

gestor da política, o qual precisa submeter para a aprovação do Conselho de Assistência social, na 

intenção de promover um princípio democrático e participativo (NOB, 2005). 

O Plano deve ser construído por todos os entes federativos envolvidos na implementação, isto é, 

União, Estados e Municípios, no período de quatro anos, tendo que conter em sua estrutura aspectos 

como os (1) objetivos gerais e específicos; (2) diretrizes e prioridades deliberadas nas conferências dos 

três níveis de pactuação; (3) ações e estratégias de implementação; (4) metas estabelecidas; (5) 

resultados e impactos esperados; (6) recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e 

necessários; (7) mecanismos e fontes de financiamento; (8) cobertura da rede prestadora de serviços; 
                                                      
25 Resolução Nº 32, de 31 de outubro de 2013: Dispõe sobre o Pacto de Aprimoramento da Gestão dos 
Estados e do Distrito Federal no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, estabelece a revisão 
das prioridades e metas específicas para a gestão estadual e do Distrito Federal e os compromissos do 
governo federal, estabelecidos na Resolução nº 17, de 18 de novembro de 2010, da Comissão Intergestores 
Tripartite - CIT, e dá outras providências. 
26 Resolução Nº 18, de 15 de julho de 2013: Dispõe acerca das prioridades e metas específicas para a gestão 
municipal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para o quadriênio 2014-2017, pactuadas pela 
Comissão Intergestores Tripartite – CIT. 
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(9) indicadores de monitoramento e avaliação; (10) espaço temporal de execução e demais 

particularidades territoriais (BRASL, 2012). 

O diagnóstico socioterritorial27 é outro aspecto obrigatório nos Planos de Assistência social, e estes 

têm como objetivo o conhecimento das realidades a partir da leitura dos territórios, microterritórios ou 

outros recortes socioterritoriais que possibilitem identificar as dinâmicas sociais, econômicas, políticas 

e culturais que os caracterizem, conhecendo suas demandas e potencialidades. Ademais, destaca-se a 

necessidade da pactuação das metas28 nacionais e estaduais, expressando o compromisso com o 

aprimoramento do SUAS em todos os entes federativos em conjunto. Por fim, o planejamento do 

financiamento da política pública de Assistência social se dá através dos instrumentos de planejamento 

orçamentário na administração pública: o Plano Plurianual - PPA29, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

– LDO, e Lei Orçamentária Anual – LOA. 

Analisando o caso de Porto Alegre, A Fundação de Assistência social e Cidadania – FASC é o órgão 

gestor da Política de Assistência social no Município, responsável pela oferta de serviços, programas e 

benefícios que promovam a inclusão de cidadãos, famílias e grupos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e risco social, por meio de sua rede socioassistencial própria e também conveniada. A 

Fundação tem sua origem em 03 de julho de 1977, com o nome de Fundação de Educação Social e 

Comunitária – FESC30, com direção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. E em janeiro de 

1993 foi implementado o Conselho Municipal de Assistência social - CMAS, sob o qual foi criado um 

grupo de trabalho, denominado Foro Municipal da Assistência social, com o objetivo de elaborar o 

Plano Municipal de Assistência social para Porto Alegre, sob a coordenação da FESC. O Foro era 

composto por entidades prestadoras de serviço, órgãos públicos das três esferas de governo, entidades 

de representação dos usuários, de representação dos trabalhadores e de representantes das regiões do 

                                                      
27 A realização deste diagnóstico requer ações tais como o (I) processo contínuo de investigação das 
situações  de risco e vulnerabilidades sociais presentes nos territórios, acompanhado da interpretação e 
análise da realidade socioterritorial e das demandas sociais que estão em constante mutação, estabelecendo 
relações e avaliações de resultados e de impacto das ações planejadas; (II) identificação da rede 
socioassistencial disponível no território, bem como de outras políticas públicas, com a finalidade de planejar 
a articulação das ações em resposta às demandas identificadas e a implantação de serviços e equipamentos 
necessários; (III) reconhecimento da oferta e da demanda por serviços socioassistenciais e definição de 
territórios prioritários para a atuação da política de assistência social. (IV) utilização de dados territorializados 
disponíveis nos sistemas oficiais de informações. (BRASIL, 2012, pag.25). 
28 Nesse sentido, valoriza-se as ações articuladas e intersetoriais de apoio técnico e financeiro à gestão 
descentralizada, capacitações, elaborações de normas e instrumentos, publicações de materiais informativos 
e de orientação técnica, juntamente, com o acompanhamento e assessoramento das ações. (BRASIL, 2012, 
pag.26). 
29 Plano Plurianual - PPA29, o qual expressa o planejamento das ações governamentais de médio prazo e 
envolve quatro exercícios financeiros, tendo vigência do segundo anos de mandato até o primeiro ano de 
mandato do governo seguinte; (2) a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a qual define as prioridades, 
metas e estabelece estimativas de receita e limites de despesa a cada ano; e (3) Lei Orçamentária Anual – 
LOA, a qual explicita as prioridades e possibilidades de gasto em rubricas de receita e créditos à disposição, a 
qual é composta pelo Orçamento Fiscal, qua compreende nos fundos, órgãos e entidades da administração 
pública dieta e indiretae as fundações públicas; pelo Orçamento de Investimento das Estatais, nas empresas 
em que o poder público detenha maior capital social co direito a voto; e pelo Orçamento da Seguridade 
Social, que congrega as Políticas de Saúde, Previdência e Assistência Social (BRASIL, 2005, pag. 40). 
30 Ponte entre o Executivo Municipal e a administração dessas Unidades Operacionais, o que foi solucionado 
com a institucionalização da Divisão de Educação Social, Lazer e Recreação – DIESLAR. 
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Orçamento Participativo. Após seis meses de trabalho, o Foro e a Prefeitura Municipal levaram ao 

conhecimento da população a proposta de Plano Municipal da Assistência social. Em agosto de 1993, 

foi realizada a I Conferência31 Municipal da Assistência social da Cidade. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2017c). 

Assim, em 1994, pela Lei Municipal 7.414 a FESC começou a formular, promover e coordenar a 

política de assistência social, através das ações de iniciativa pública e da sociedade, visando prover 

benefícios e serviços para o atendimento das necessidades básicas do indivíduo, deixou de ser 

subordinada à Secretaria Municipal de Educação e passou a ter um presidente nomeado pelo Prefeito. 

Só em 2000 a FESC deu lugar a FASC, na qual as Unidades Operacionais32 passaram e ser designadas 

como Centros Regionais de Assistência social e foram acrescidos Módulos de Assistência social. Em 

2007, a FASC começou o processo de avaliação para a implantação do SUAS. Em 2010, trabalhou no 

reordenamento institucional, conforme previsto na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, implantando 22 CRAS e 09 CREAS na cidade. Por fim, em 2011 foi, finalmente, 

implementado33 o SUAS no município. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2017a). 

Já no que se refere expressamente a planejamento e a adequação das diretrizes e ações do SUAS nos 

Planos e Leis de exceções do município, a Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e 

Orçamento (SMPEO) foi criada em dezembro de 2012, a partir da unificação do Gabinete de 

Planejamento Estratégico (GPE) e do Gabinete de Programação Orçamentária (GPO). 

Descendo agora, do planejamento na chamada burocracia de médio escalão para a burocracia de nível 

de rua, foi constatado junto às entrevistas com os gestores dos Centros de Referência da Assistência 

social – CRAS, que o planejamento é valorizado como prática de gestão unanimemente, entretanto sua 

implementação ou “saída do papel” é um processo tortuoso e complicado. 

Sobre a valorização do planejamento, refere uma das entrevistadas: 

Sem planejamento tu não consegues lidar com as dificuldades, sem planejamento tu 
não consegue enxergar o tamanho da situação. Tu tens que ter planejamento, a 
afinação da entrada dos usuários em relação aos serviços. Mais do que nunca diante 
desse caos nós precisamos ter planejamento. A gente fica pensando que a gente 
planeja de acordo com o que a gente tem, porque se eu não conseguisse planejar 
seria o caos (Entrevista 01). 

                                                      
31 Teve as seguintes aprovações: (1) 1º Plano Municipal da Assistência Social de Porto Alegre; (2) Criação do 
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); (3) Criação das Comissões Regionais de Assistência Social 
(CRAS, hoje CORAS), vinculadas ao CMAS; (4) Criação do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS); (5) 
Eleição de 64 delegados para a 1ª Conferência Estadual de Assistência Social do Estado, promovida de 15 a 17 
de setembro de 1993 pelo Comitê Interinstitucional de Assistência Social (CIAS/RS) (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTO ALEGRE, 2017a). 
32 São estes: (1) CECOPAM - Centro de Comunidade Parque Madepinho, no bairro Cavalhada; (2) CEPRIMA – 
Centro Esportivo Primeiro de Maio, no bairro Passo D'Areia; (3) CECORES - Centro de Comunidade Vila 
Restinga, no bairro Restinga; (4) CEVI - Centro Esportivo Vila Ingá, no atual Eixo Baltazar; (5) CECOFLOR - 
Centro de Comunidade Vila Floresta, no antigo Parque Florestal; (6) CECOVE Centro de Comunidade Vila 
Elizabeth, no bairro Sarandi; (7) CEGEB - Centro Esportivo George Black, no bairro Medianeira; (8) Centro 
Social Vila Mapa, no bairro Lomba do Pinheiro (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2017a). 
33 Através do Decreto nº 17.256 de 05 de setembro de 2011 e em 2013 foi aprovado o Regimento Geral e Novo 
Organograma da Fundação de Assistência Social e Cidadania, através do Decreto 18198 de 1º de Fevereiro de 
2013. 
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Sobre a prática de planejamento, referem um conjunto de constrangimentos que dificultam sua 

implementação. A incipiência do SUAS no município, seria um fator agravante pois ainda se 

encontram em esforços de implantação, como cita um dos entrevistados, 

(...) o município levou 08 anos (de 2005 á 2013) para a implementação do SUAS. 
Ele sentou em cima do recurso e não desenvolveu (a política), foi bem atrasado, a 
gente saiu de módulo e passa direto a ser CRAS.” (Entrevista 01). 

Assim como no caso na saúde, há um conhecimento raso sobre o conceito de planejamento entre os 

gestores dos aparelhos de atendimento a população. Não se faz referência a necessidade de montar os 

planos municipais de assistência no coletivo e juntamente com a gestão. Muitas vezes a compreensão 

de plano se confunde com reuniões de trabalho. 

Então planejamento é para isso, para não marcar duas atividades para o mesmo 
horário e dia para que não atrapalhe o andamento de todo o serviço. (Entrevista 03). 

Os próprios técnicos dos CRAS reconhecem a dificuldade para planejar e apontam a necessidade de 

um aporte do restante do sistema municipal para que possam fazer um planejamento do atendimento: 

(...) nós somos as atividades fim, temos que ter uma retaguarda das atividades meio, 
ou seja, dos gestores também da sede da FASC que nos dê garantias de questões que 
a gente precisa executar na ponta. (Entrevista 01). 

Ademais, destacam que não há estrutura disponível para que os responsáveis pela prática do 

planejamento possam fazê-la. O acesso à internet e a linha telefônica são incertos, o que impede a 

comunicação entre os aparelhos – e também os usuários – para a obtenção de informações necessárias 

para o planejamento de todo território, como relata um dos entrevistados: 

(...) já ficamos mais de dez vezes sem internet nesse ano, só nesse mês já são duas 
vezes,o telefone também já foi cortado, assim eu deixo de trabalhar, marcar 
reuniões, eu já fiz muito tempo em casa, mas vejo que há um descaso, não faço mais 
isso. (Entrevista 04) 

Na maioria das vezes possuem apenas um computador para uso coletivo, em mal estado de 

conservação: 

(...) não se tem nem computador ou impressora direito. Isso aqui (apontando para o 
computador) é uma carroça velha. Quando não falta material de expediente, caneta, 
pano para o chão. (Entrevista 01). 

Soma-se a esses constrangimentos estruturais para a realização do planejamento, a dimensão e 

complexidade do município de sua “questão social”. Segundo dados divulgados pelo IBGE34 Porto 

Alegre é a 10ª maior cidade do país, chegando a quase um milhão e meio de habitantes, ou seja, é 

considerada na Tipificação dos Serviços do SUAS como uma cidade de grande porte, e isso tem efeito 

                                                      
34 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de- 
noticias/releases/16131-ibge-divulga-as-estimativas-populacionais-dos-municipios-para-2017.html. Acesso em 
15 de out. de 2017. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/16131-ibge-divulga-as-estimativas-populacionais-dos-municipios-para-2017.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/16131-ibge-divulga-as-estimativas-populacionais-dos-municipios-para-2017.html
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sobre o planejamento da política, assim como destacam os entrevistados 

(...) a gente planeja, mas nem sempre consegue executar o que a gente planejou. 
Temos muitas situações que não temos controle. (Entrevista 02) 

(...) nós temos aqui 23 bairros da Cidade. É um território bastante grande. 
(Entrevista 01) 

A falta de recursos humanos é outro fator crucial que impossibilita a realização de planejamento em 

longo prazo, como explicitam: 

(...) fiquei cinco meses tendo só um técnico, e para ti ter um planejamento a médio 
ou longo prazo tu tens que ter recursos humanos, se não o tem, tens que trabalhar 
com o planejamento imediato. (Entrevista 01) 

Essa situação está agravada no atual contexto de Porto Alegre em que faltam trabalhadores em vista do 

encerramento de convênio e o não chamamento para concurso público, conforme previa a NOB-RH de 

2006. Conforme tal norma, o SUAS, a partir de 2006 incentivou, através da disponibilização de 

recursos, a realização de concursos específicos para trabalhadores da assistência, na intenção de 

promover a maior institucionalização do sistema. Entretanto, Porto Alegre, apesar de assumir esse 

compromisso e realizar o concurso público no momento em que aderiu a política, permaneceu 

renovando o convênio da empresa terceirizada que prestava serviço há sete anos no município, sem 

chamar os aprovados no concurso público35: “nos temos aqui 10% quadro próprio e 90% terceirizado, 

que inclusive são instáveis, se não pagam não vêm” (Entrevista 01). Os aprovados no concurso 

público, atualmente entraram com processo de impugnação do convênio, o que ocasionou a saída de 

todos os trabalhadores terceirizados, afetando diretamente o planejamento: 

(...) a gente têm que fazer esse planejamento sabendo que ele vai mudar, porque a 
gente tinha ali as equipes técnicas dos CRAS e uma boa parte deles eram 
terceirizados. (Entrevista 02); agora sem os terceirizados, somos só eu 
(Coordenadora) e as duas técnicas, daí tenho que ficar aqui (na recepção) atendendo 
telefone, esse CRAS nunca teve a equipe completa. (Entrevista 04). 

(...) a gente tem reuniões mensais sistemáticas, onde faz o planejamento. Mas hoje a 
gente consegue fazer o planejamento semanal, não se consegue fazer um 
planejamento de médio e longo prazo, a gente vem com a construção de um 
planejamento, com alinhamento conceitual junto aos territórios tanto de rede 
própria, quando de rede privada. (Entrevista 01). 

Frente a essa realidade, a cidade optou por adotar um sistema de atendimento do Programa de 

Atendimento Integral a Família - PAIF junto as entidades da sociedade civil que já prestavam serviços 

para a assistência social antes da implementação do SUAS, com o chamado Serviço de Atendimento 

Familiar – SAF. Os SAFs não estão tipificados, porque o SUAS diz que somente rede própria 

(pública) pode execução o PAIF. Além disso, a Rede de atendimento Socioassistencial da Proteção 

                                                      
35 Até o momento da publicação deste artigo, os concursados impugnaram o convenio com a então 
empresa conveniada, mas não tinham sido convocados, haja vista que uma nova empresa foi conveniada a 
prefeitura para prestar os mesmos serviços terceirizados. 
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Básica conta com entidades parceiras, as quais realizam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV, este tipificado pelo SUAS e não exclusivo da rede pública de atendimento. 

Deste modo, o monitoramento do planejamento dessas entidades conveniadas e parceiras ocorrem por 

meio de reuniões sistemáticas – que variam de mensais ou semanais – chamadas de Reuniões de 

Regionalização, com as Coordenações dos CRAS de referência, nas quais, segundo os entrevistados, 

não têm acesso aos espaços de construção desse planejamento, mas procuram alinhar os conceitos 

junto aos técnicos destes locais. Todavia, os entrevistados explicitam que há dificuldades de 

entendimento da mudança de conceitos pré-estabelecidos por conta da trajetória destes locais, muitas 

vezes de cunho religioso e pautado nas lógicas de disciplina escolar: 

(...) a assistência social em Porto Alegre foi construída por entidades de cunho 
religioso (Entrevista 02); (...) é muito difícil fazê-los entender que trabalhar com 
espiritualidade é diferente que religiosidade, muitos rezam antes das atividades. 
(Entrevista 04) 

 (...) eles ainda chama de alunos, tem o caderninho amarelo de anotações e 
trabalham segundo o calendário escolar, mas SCFV é muito mais que alimentar as 
crianças e tentar deixar eles quietos (Entrevista 04). 

Outra forma de planejamento citadas pelos entrevistados foram as Reuniões de Rede Geral, com todos 

os serviços públicos possíveis da região de cobertura do CRAS, mas na prática, apenas um aparelho 

(CRAS) estava, de fato presente, as realizando mensalmente. Juntamente com as reuniões semanais de 

equipe interna, para a realização do planejamento de curto prazo, as quais não possuem uma 

orientação padrão de quem são as pessoas que devem participar. 

Ou seja, a ideia de planejamento que a maioria dos entrevistados reconhece é a metodologia da 

reunião, onde muitas vezes pouco se encaminha de ações concretas a serem realizadas. A ideia de 

planejar e compor o plano municipal de assistência social não aparece nas falas dos entrevistados, 

tampouco as estratégias de participação no planejamento setorial por meio do PPA, no município. 

Não, nem se sabe o que é isso. Nós não temos nem notícias disso. Mas por vezes a 
Proteção Básica pede para darmos opiniões sobre o que é necessário. (Entrevista 01) 

Eu não sei, mas eu acho que não. É muito mais um não eu não sei, do que um 
definitivamente, não. Talvez aconteça que lá na PSB, se não me falha a memória 
elas nos consultam em algum momento, elas montam e nos consultam, do tipo: o 
que vocês acham? (Entrevista 02) 

Uma questão importante referida pelos entrevistados para essa baixa adesão coletiva ao planejamento 

e a baixa (nenhuma) participação no PPA, foi o fato de a política pública já vir desenhada a nível 

nacional. Ou seja, o planejamento seria importante para implementar a política pública, mas os 

esforços criativos de formulação de médio e longo prazo ficam minorados diante dessa realidade. 

Como se executam as questões técnicas, a partir das diretrizes nacionais, que 
reescrevem isso dentro do município e se faz o planejamento das ações nos 
territórios? (Entrevista 01). 
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Finalizando, outra dimensão importante a se salientar é a presença de um esforço de planejamento 

seletivo. Ou seja, percebeu-se a tendência nos CRAS com maiores equipes e infraestrutura, de 

participação de técnicos, apenas, nos processos decisórios. Isto é, a Coordenação com os assistentes 

sociais e psicólogos decidem e encaminham as principais ações nos CRAS. Em algumas situações são 

realizadas uma reuniões com o restante dos trabalhadores, geralmente com objetivo de informar o que 

já foi previamente decidido. 

Já em locais com menor infraestrutura e que disponha de recursos humanos reduzidos há, geralmente a 

participação de todos os funcionários do local, desde o grupo administrativo até serviços gerais e 

portaria, com a justificativa de que “o porteiro é o primeiro acesso do atendido, se ele tem que saber o 

que estamos fazendo” (Entrevista 04). Mas isso é apenas uma tendência, dado que diante do observado 

as coordenações do equipamento público têm ampla liberdade para decidir sobre como vai se dar a 

construção do planejamento e das ações cotidianas dos CRAS. 

Diante do exposto, nota-se no caso da assistência social, um conjunto de elementos que interferem no 

conhecimento e prática do planejamento setorial que vão desde: a incipiência do sistema em POA, a 

falta de estrutura de RH e inclusive de estabilidade e continuidade dos servidores para atuarem em 

áreas de gestão; o fato da política pública vir pronta nacionalmente também interfere nos esforços de 

pensá-la e planejá-la para os interesses locais da população. As reuniões são tomadas como sinônimo 

de planejamento e não há técnicas aplicadas para a realização do mesmo. Ademais há que se referir 

que há certa separação e distanciamento entre atores planejadores e executores da política pública, 

mesmo no âmbito dos serviços de ponta. 

REFLEXÕES FINAIS 

Os casos estudados revelam que o planejamento, como prática que orienta o rumo estratégico e a 

execução dos serviços analisados, é ainda bastante incipiente. Em que pese os entrevistados revelarem 

ser de extrema importância o planejamento para entenderem os rumos que estão dando para as 

políticas públicas, para visualizarem seus resultados, e onde se acerta ou não acerta, a prática de 

planejamento pode ser sintetizada ainda como protocolar. De fato, se conhece pouco sobre a lógica e o 

entido estratégico do planejamento como orientador dos futuros dessas políticas públicas, e muito do 

que se faz na prática, responde a uma necessidade formal. Ou seja, em grande medida, as peças de 

planejamento são exigidas pelo governo federal (como o caso dos planos de assistência social 

pactuados no SUAS), ou, como no caso da saúde, as metas vêm estabelecidas pela prefeitura não 

havendo uma análise situacional dos problemas em profundidade para estabelecimento de práticas de 

planejamento nas próprias unidades. 

Aproximando da tese de Matus, foi possível perceber nos dois casos, que há uma importante separação 

entre os atores que planejam e os que executam. Entre unidades e intra-unidades se percebe que há um 
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conjunto importante de atores envolvidos e com conhecimento da política pública e dos territórios, que 

não têm espaço no planejamento, como os próprios trabalhadores do SUAS e das UBS. Isso pode 

derivar de inúmeros fatores por eles levantados, como a falta de funcionários, a alta rotatividade, que 

faz com que restem poucos funcionários para a tarefa de planejamento. Mas não se pode deixar de 

considerar a cultura mais elitizada do planejamento tradicional que imputa a apenas alguns atores, com 

“capacidade”, esta tarefa de planejamento. Retomando os pressupostos do autor, ressaltamos que as 

políticas públicas com maior capacidade de atender as demandas cidadãs, precisam ser pensadas e 

elaboradas o mais próximo possível desses atores. Para tanto, planos orgânicos e que atendam os 

problemas da unidade ou do território precisam ser realizados de maneira coletiva, a começar pelos 

próprios trabalhadores das unidades. Se é certo que fatores estruturais pesam sobre a prática do 

planejamento, como a falta de estrutura física e de RH e a própria incipiência de algumas políticas 

públicas, como a de assistência social, é notória a falta de compreensão sobre o sentido e técnicas 

desse instrumento para a gestão de políticas públicas - um espaço a ser preenchido pela literatura de 

políticas públicas em suas etapas de formulação e implementação.  
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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo analisar a dinâmica de atuação do Estado de Minas Gerais na promoção da 
Agroecologia, tendo em vista a dicotomia existente entre os paradigmas de desenvolvimento da agricultura 
moderna e da Agroecologia. Para tanto, analisou-se o processo de transposição da Agroecologia para o 
ordenamento jurídico do Estado, bem como a o orçamento do Estado de Minas Gerais, com base no Plano 
Plurianual de Ação Governamental 2016-2019 e na Lei Orçamentária Anual 2016, com vistas a verificar como 
se tem dado a distribuição de recursos entre as ações destinadas à promoção desses dois distintos paradigmas. 
Constatou-se que a transposição da Agroecologia para a agenda formal do Estado constituiu um passo 
importante em direção a seu desenvolvimento, mas a ausência de um projeto de desenvolvimento orientado por 
um enfoque agroecológico implica na realização de ações esparsas e com um orçamento bastante limitado. 
Palavras–chave: Agroecologia; desenvolvimento rural sustentável; políticas públicas de desenvolvimento 
agrário. 
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INTRODUÇÃO 

Na segunda metade do século XX, ascendeu em vários países da América Latina o ideário proposto 

pela Revolução Verde, cujo objetivo era o aumento da produção e da produtividade das atividades 

agrícolas fundamentado no uso intensivo de insumos químicos, das variedades geneticamente 

melhoradas de alto rendimento, da irrigação e da motomecanização. No entanto, as crises sociais, 

ambientais e econômicas, vividas no final do século passado, aliadas à “crise alimentar” que se 

delineou nos últimos anos e à queda real dos preços pagos aos agricultores contribuíram para o 

surgimento de experiências diferentes daquelas do padrão proposto pela Revolução Verde (ALMEIDA 

In: ALITERI, 2008). 

Essas novas formas de praticar e viver a agricultura estão arraigadas no debate recente da 

sustentabilidade do desenvolvimento, que demarca a busca pela adoção de um paradigma tecnológico 

e de organização social e produtiva que não seja predatório aos “recursos naturais” e compatibilize um 

padrão de produção agrícola que integre equilibradamente objetivos sociais, econômicos e ambientais 

(ALMEIDA In: ALITERI, 2008). Nesse contexto, a emergência da Agroecologia trata-se de uma 

alternativa de superação desses desafios, tendo em vista que ela fornece os princípios ecológicos 

básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas tanto produtivos quanto preservadores de recursos 

naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis 

(ALITERI, 2008). Esta não só viabilizaria a manutenção das pequenas propriedades agrícolas 

familiares como também preservaria os saberes tradicionais e as variedades vegetais existentes. 

O presente estudo focaliza, destarte, na questão da Agroecologia e sua relação com as políticas 

públicas, norteando-se pela seguinte pergunta de partida: como o Estado de Minas Gerais tem atuado 

na promoção da Agroecologia, a partir de lógica dual dos dois paradigmas de desenvolvimento 

agrário: o da agricultura moderna e o agroecológico? 

Trata-se de um estudo de natureza exploratória que teve como objetivo geral analisar a atuação do 

Estado de Minas Gerais na promoção do desenvolvimento agrário, sob a ótica dos paradigmas de 

desenvolvimento da agricultura moderna e da Agroecologia. Para tanto, ensejou-se estudar os 

processos de desenvolvimento e disseminação da Agroecologia, bem sua relação com o 
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desenvolvimento rural sustentável. Ademais, buscou-se investigar no Plano Plurianual de Ação 

Governamental 2016-2019 e na Lei Orçamentária Anual de 2016 os programas e ações existentes, no 

âmbito da agricultura, a fim de verificar como tem se dado a destinação de recursos, no orçamento, 

entre a Agroecologia e a agricultura moderna. 

Tendo em vista a crescente importância da temática trabalhada a as experiências e iniciativas recentes 

de institucionalização da Agroecologia, marcadas por forte dispersão estrutural, o estudo se justifica na 

medida em que busca compreender o papel do Estado na promoção dessa nova concepção de 

desenvolvimento agrário, em contraposição aos modelos convencionais. Por conseguinte, galga-se 

contribuir para a discussão da agroecologia nos âmbitos da sociedade e do Estado, haja vista que as 

questões da segurança alimentar e nutricional, da produção ecologicamente sustentável, da 

alimentação saudável e do desenvolvimento rural transcendem a lógica produtiva e de mercado, já que 

seus corolários tangenciam as mais diversas áreas da vida social, dentre as quais a saúde, a economia, 

a cultura e o meio-ambiente. 

Para a efetivação dessa pesquisa adotou-se a estratégia metodológica da revisão bibliográfica acerca da 

Agroecologia, dos processos históricos que a conformaram, de seus princípios, diretrizes e 

potencialidades de promoção do desenvolvimento rural sustentável. A análise orçamentária da atuação 

do Estado fundamentou-se na Metodologia do Orçamento da Criança e do Adolescente. Foram 

utilizadas fontes secundárias e primárias e realizou-se uma pesquisa documental, a fim de averiguar 

legislações e planos e verificar documentos referentes à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Agrário. 

O trabalho foi organizado em cinco seções. Esta primeira seção buscou realizar uma introdução e 

contextualização do assunto que será aprofundado. A segunda busca identificar a trajetória histórica 

dos sistemas agrícolas até chegar no século XX, quando se intensifica o processo de modernização da 

agricultura e começam a surgir os movimentos contrários a esse paradigma, dentre  os quais, a 

Agroecologia. A terceira apresenta os fundamentos, conceitos e sentidos que sustentam a 

Agroecologia. Por sua vez, a quarta seção busca compreender, a partir da análise das legislações e do 

orçamento, como se tem dado a atuação do Estado na promoção da Agroecologia, comparativamente à 

agricultura moderna. Por fim, a última seção é dedicada às considerações tecidas nesse trabalho. 

1. As bases do desenvolvimento das agriculturas 

Iniciada na década de 60, a Revolução Verde conformou o desenvolvimento dos sistemas modernos de 

produção agrícola para a incorporação de pacotes tecnológicos de suposta aplicação universal, 

fundamentando-se na maximização dos rendimentos dos cultivos e na melhoria da produtividade 

agrícola. Preconizava-se a elevação da capacidade potencial dos cultivos, alicerçando-se no uso 

intensivo de insumos químicos, das variedades melhoradas de alto rendimento, da irrigação e da 
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motomecanização (MATOS, 2010). 

Mazoyer e Roudart (2010) assinalam que a revolução se fundamentava na seleção de variedades com 

bom rendimento potencial de arroz, milho, trigo, soja e de outras grandes culturas de exportação, 

baseando-se também na utilização em larga escala de fertilizantes químicos, dos produtos de 

tratamento, de um eficaz controle da água de irrigação e da drenagem. Nesse contexto, em muitos 

países, os poderes públicos agiram no sentido de favorecer intensamente a disseminação dessa 

revolução, capitaneando políticas de incentivo aos preços agrícolas, de subvenções aos insumos, de 

bonificação dos juros de empréstimo e de investimentos em infraestruturas de irrigação, drenagem e 

transporte (MAZOYER; ROUDART, 2010). 

Esses pacotes tecnológicos da revolução verde foram difundidos também para o Brasil, onde lograram 

sua introdução por meio da implantação de um complexo agroindustrial, composto por setores 

responsáveis pela produção de insumos e máquinas agrícolas, de processamento e beneficiamento, de 

distribuição, comercialização e financiamento em suas diversas fases (DORNELAS, 2014). Terra e 

Pelaez (2009) evidenciam que as causas da industrialização e da modernização da agricultura não 

foram espontâneas; ao revés, derivaram da intenção de modificar a estrutura produtiva do país e 

encontraram na figura do Estado o agente indutor e fomentador. 

Ehlers (1994) destaca que a Revolução Verde logrou êxito no intento de elevar a produção total da 

agricultura. Conforme dados da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

CMMAD (1991) citados pelo autor, entre 1950 e 1985, a produção mundial de cereais saltou de 700 

milhões para 1,8 bilhão de toneladas, representando uma taxa de crescimento anual de 2,7%. Ademais, 

nesse mesmo período, a produção alimentar dobrou e a disponibilidade de alimento por habitante 

aumentou em 40%. 

Embora esses resultados fossem inicialmente ao encontro daquilo a que a Revolução Verde se propôs, 

a euforia dessas “grandes safras”, facultadas pelo pacote tecnológico, foi paulatinamente sendo 

substituída por preocupações relacionadas a seus impactos socioambientais, a sua capacidade de 

efetivamente combater o problema da fome e à sua viabilidade energética (EHLERS, 1994). 

Não obstante esses resultados, ocorreu, no Brasil, por meio de um intensivo amparo institucional, a 

cristalização de uma estrutura de mercado dos agrotóxicos altamente internacionalizada e tipicamente 

oligopolista, isto é, com elevado grau de concentração, que se instalou em um período  de escasso 

marco regulatório (TERRA; PELAEZ, 2009). Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e do Observatório da Indústria dos Agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná 

divulgados no ano de 2012 evidenciam a longevidade dessa estrutura: enquanto nos últimos dez anos o 

mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, o mercado brasileiro cresceu 190%. Ademais, em 2008, 

o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior mercado mundial de agrotóxicos. 

A partir da década de 60, as críticas ao paradigma moderno da agricultura, particularmente no que diz 
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respeito a seus impactos ambientais e para a saúde humana, foram se fortalecendo, adquirindo 

visibilidade política e informando a opinião pública, criando condições para o avanço e consolidação 

de um movimento para a agricultura alternativa (CANUTO, 2004). Foi se consubstanciando, portanto, 

o movimento não homogêneo de oposição ao padrão produtivo agrícola moderno, chamado de 

convencional, que circunscreveu um conjunto de propostas alternativas e sustentáveis, consolidando a 

agricultura alternativa (EHLERS, 1994). Esse movimento experimentou, nas décadas de 80 e 90, um 

intenso alastramento, denominado por Canuto (2004) como o verdadeiro boom da agricultura 

sustentável, seja por uma perspectiva organizativa, técnica ou da participação nos mercados 

especializados. 

Partindo da compreensão dos processos de construção, transformação e ressignificação da agricultura, 

em seus distintos modelos, bem como da relação entre o homem e o agroecossistema em que convive 

e atua, a seção a seguir irá abordar mais profundamente a temática da agroecologia, apresentando seus 

conceitos, seus fundamentos e sua relação com o desenvolvimento rural sustentável. 

2. Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável 

Aliteri (2012, p. 104) define a ciência da Agroecologia como “a aplicação dos conceitos e princípios 

ecológicos para desenhar agroecossistemas sustentáveis”. A partir de uma perspectiva sistêmica, a 

Agroecologia emprega o agroecossistema como unidade de análise, com o intuito de propiciar as bases 

científicas, cristalizadas em seus princípios, suas metodologias e seus conceitos, para viabilizar o 

processo de transição, saindo do modelo vigente de agricultura convencional para chegar aos estilos de 

agriculturas sustentáveis. 

Sob essa ótica, Caporal e Costabeber (2004, p. 07), defendem que a Agroecologia não deve ser 

confundida “com um modelo de agricultura, com a adoção de determinadas práticas ou tecnologias 

agrícolas e até com a oferta de produtos ‘limpos’ ou ecológicos, em oposição àqueles característicos 

dos pacotes tecnológicos da Revolução Verde”. Na visão dos autores, essa interpretação representa um 

reducionismo do significado mais abrangente do termo Agroecologia, prejudicando sua compreensão 

como ciência que fornece os fundamentos para a construção de modelos sustentáveis de agricultura, 

além de definir as estratégias para o desenvolvimento rural sustentável. 

Nesse sentido, segundo Guzmán Casado, González de Molina e Sevilla Guzmán (2000), os elementos 

centrais da Agroecologia agrupam-se em três dimensões, que se interpenetram e interagem, quais 

sejam: ecológica e técnico-agronômica; socioeconômica e cultural; e sócio-política. Assim, ela se 

positiva quando, simultaneamente, perfaz com os imperativos da sustentabilidade: 

econômica (potencial de renda e trabalho, acesso ao mercado), ecológica 
(manutenção ou melhoria da qualidade dos recursos naturais e das relações 
ecológicas de cada ecossistema), social (inclusão das populações mais pobres e 
segurança alimentar), cultural (respeito às culturas tradicionais), política 
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(organização para a mudança e participação nas decisões) e ética (valores morais 
transcendentes) (PEREIRA; CARNEIRO; ANDRADE, 2006, p. 23). 

Verifica-se, assim, que a Agroecologia constitui uma ciência que requer uma abordagem holística e 

uma perspectiva sistêmica, de forma a avaliar a complexidade dos agroecossistemas e as relações 

indissociáveis entre a sociedade, o ecossistema, o indivíduo, a cultura, a política e a economia, desde 

um enfoque multidisciplinar. Desse modo, Sevilla Guzmán (2006) define Agroecologia como: 

[...] o manejo ecológico dos recursos naturais, através de formas de ação social 
coletiva que apresentam alternativas à crise de modernidade, mediante propostas de 
desenvolvimento participativo desde os âmbitos da produção e da circulação 
alternativa de seus produtos, pretendendo estabelecer formas de produção e de 
consumo que contribuam para o enfrentamento da crise ecológica e social e, desta 
maneira, possam ajudar a restaurar o curso alterado da coevolução social e ecológica 
(GUZMÁN, 2006). 

Guzmán e Molina (1996) complementam esse conceito afirmando que joga um papel central na 

Agroecologia a dimensão local, haja vista ser portadora de um potencial endógeno, rico em recursos, 

conhecimentos e saberes, os quais que propiciam a implementação de estilos de agricultura 

potencializadores da biodiversidade ecológica e da diversidade sociocultural. Dessa forma, um dos 

aspectos particulares da Agroecologia se concretiza em sua dimensão sociocultural: o potencial 

endógeno de desenvolvimento, presente no “local” (CAPORAL; COSTABEBER; PAULUS, 2009). 

Segundo Benko (1998), a lógica do desenvolvimento local endógeno não se enquadra nos ditames 

positivistas do desenvolvimento puramente econômico, tendo em vista que se trata de um 

desenvolvimento que nasce de baixo para cima, a partir de um enfoque social, em que o 

desenvolvimento é promovido pelo protagonismo de indivíduos e comunidades. 

Tais acepções acerca da Agroecologia indicam que, ao mesmo tempo em que é dotada de um enfoque 

científico e transdisciplinar, estudando o manejo ecológico dos agroecossistemas, desponta também 

como um agente indutor de mudanças, haja vista o ensejo de se fomentar transformações sociais e 

ecológicas para se construir uma agricultura de bases sustentáveis (VENÂNCIO, 2014). Logo, a 

Agroecologia transpõe o âmbito da ciência para se materializar em práticas de manejo dos sistemas 

produtivos, e transcende também estas últimas para orientar todo um movimento social em prol de um 

desenvolvimento sustentável baseado em princípios de equidade, justiça social e autonomia produtiva. 

Envolve, assim, um processo de ressignificação das interações do agricultor com os ecossistemas e de 

sua vida social. 

3. O Desenvolvimento Rural no Estado de Minas Gerais: um olhar sobre o 
orçamento Estadual 

Pretende-se, nesta seção, efetuar uma análise orçamentária e histórica da atuação do Estado de Minas 

Gerais na promoção da Agroecologia. Para tanto, realizar-se-á, inicialmente, uma investigação da 

evolução da agroecologia no ordenamento jurídico, verificando as legislações referentes ao tema para 
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compreender como o Estado trata a questão da Agroecologia em seu arcabouço jurídico, o qual, 

teoricamente, é o orientador de sua ação. Em seguida, parte-se para uma análise do orçamento do 

Estado para o ciclo de 2016-2019, expresso no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e na 

Lei Orçamentária Anual (LOA). O objetivo é compreender e qualificar a atuação do Estado na 

promoção do enfoque agroecológico, de forma a verificar, orçamentariamente, qual tem sido a ótica de 

desenvolvimento rural adotada e Minas Gerais e quais os rumos essas políticas tem tomado. 

O Orçamento Público constitui o instrumento fundamental das finanças públicas, por intermédio do 

qual, para um determinado período de tempo, são previstas suas receitas e fixadas suas despesas 

correspondentes. É por meio dele que a Administração Pública planeja e executa suas atividades, 

processo que envolve a escolha política e gerencial sobre alguns grupos de despesa em preterição de 

outros. Desse modo, ele traduz, na forma da programação de despesas, as orientações e prioridades do 

governo que irão sustentar sua atuação (MORGADO, 2011). 

A análise orçamentária se faz relevante para se distinguir o que Santos (2011) denomina de agenda 

formal e a agenda substantiva do governo, no que diz respeito à Agroecologia. A agenda formal é 

composta quando determinada temática é inserida no âmbito das instituições formais e passa a ser 

integrada ao ordenamento jurídico. No entanto, essas instituições formais podem ter seus efeitos 

neutralizados e cooptados pelas instituições informais presentes na sociedade, sustentadas no substrato 

cultural, axiológico e consuetudinário, que se mantém através dos indivíduos e conformadores da 

perspectiva dominante. Logo, a incorporação da Agroecologia na agenda formal não implica na 

efetivação de seus princípios e diretrizes, tendo em vista ser necessário também a inserção na agenda 

governamental. Um tema só pode ser considerado como parte integrante da agenda governamental 

quando os incentivos e as condições materiais para o enfrentamento dos problemas estiverem em 

processo de produção. Nesse sentido, aspectos como campanhas de conscientização e transformação 

cultural, mobilização de atores, produção de conhecimentos e metodologias específicas, estruturação 

de unidades organizacionais dedicadas, formação de competências e outros investimentos servem para 

evidenciar a formação de uma agenda efetiva (SANTOS, 2011). 

O orçamento público torna-se, portanto, o locus privilegiado de visibilização do processo de 

mobilização de recursos a favor de uma política. As estratégias de ação efetivas sempre estão, em 

princípio, vinculadas à alocação de recursos financeiros, de tal forma que ou uma política é 

contemplada nas peças orçamentárias, ou ela permanece restrita à agenda formal (SANTOS, 2011). 

Em vista disso, a análise orçamentária é importante para compreender em que medida a Agroecologia 

tem se descolado da agenda formal e adentrado o campo da agenda governamental, na forma de ações 

e programas que demandam gastos públicos. 

O Orçamento Público Estadual é elaborado e veiculado, conforme os artigos 153 a 157 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, por meio de três leis, de iniciativa do Poder Executivo: o 
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Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA). O PPAG consiste no instrumento normatizador do planejamento da 

administração pública estadual de médio prazo, determinando o escopo de atuação do Estado para o 

período de quatro anos, por meio de programas e ações de governo nele instituídos, com definição das 

respectivas metas físicas e financeiras (MINAS GERAIS, 2016). Por conseguinte, a análise desses 

documentos elaborados pelo governo permite um entendimento mais sistêmico de como o Estado, 

partindo das diretrizes expostas, tem planificado sua atuação no sentido da promoção da Agroecologia. 

3.1. Metodologia 

A análise orçamentária da atuação do Estado de Minas Gerais na promoção da Agroecologia, 

conforme se propõe, teve como base a Metodologia do Orçamento da Criança e do Adolescente 

(OCA), proposta metodológica elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef). A metodologia foi posteriormente submetida à revisão, realizada a partir do Projeto 

de Olho no Orçamento Criança (POC), uma iniciativa Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do 

Adolescente, do Inesc e do Unicef (VELASCO et al., 2005). Trata-se de uma metodologia de seleção 

que propicia identificar, de forma clara e objetiva, o montante de recursos designado para a promoção 

e desenvolvimento da criança e do adolescente, organizando as informações constantes do orçamento 

público, com o intuito de esclarecer, dentro da peça, o que se destina à temática analisada (VELASCO 

et al., 2005). Tal metodologia foi simplificada e adaptada à temática da Agroecologia, no contexto do 

Estado de Minas Gerais, para o período de 2016-2019. 

Para a análise, definiu-se como fontes de consulta o Plano Plurianual de Ação Governamental 

(PPAG), que expressa o planejamento do Governo do Estado para um período de quatro anos, e o 

Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN. Dessa forma, foram analisados 

quatro planos, quais sejam: o PPAG 2004-2007, o PPAG 2008-2011, o PPAG 2012-2015 e o ora 

vigente PPAG 2016-2019. Apresentar-se-á uma análise mais detalhada e minuciosa para o PPAG 

2016-2019, tendo em vista que este traduz a orientação, a visão e as diretrizes do governo atual no que 

diz respeito à Agroecologia, exprimindo, assim, o que foi planejado para o exercício de 2016 e 

também para os três anos vindouros. 

O processo de análise dos programas e ações contidos nos planos plurianuais fundamentou-se na 

definição de três blocos de critérios de seleção, a saber: 

• Bloco A: Programas/ações/iniciativas/projetos que possuam enfoque explicitamente 
agroecológico, isto é, cujos recursos são destinados para a promoção direta da Agroecologia e 
do processo de transição agroecológica, em plena conformidade com seus princípios, métodos, 
diretrizes e objetivos. 

• Bloco B: Programas/ações/iniciativas/projetos que, embora não possuam enfoque 
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explicitamente agroecológico, contribuem ou têm potencial de contribuir, ainda que 
indiretamente, para a promoção de alguns princípios ou diretrizes da Agroecologia, uma vez 
que fomentam a restauração de agroecossistemas; incentivam a emancipação e o protagonismo 
das mulheres e da juventude rural; produzem melhorias na infraestrutura, logística e condições 
de vida da população rural; apoiam o desenvolvimento de circuitos curtos de comercialização; 
e/ou impulsionam a organização de grupos sociais e o cooperativismo da agricultura familiar. 
Nesse bloco são incluídas apenas ações integralmente voltadas para a agricultura familiar, à 
exceção daquelas relativas à infraestrutura e logística. 

• Bloco C: Programas/ações/iniciativas/projetos que possuem um enfoque predominantemente 
convencional, isto é, promovem tecnologias, estruturas, princípios e métodos relacionados à 
agricultura moderna, ainda que possuam como público-alvo agricultores familiares. 
Considerando-se que o primeiro bloco reúne ações e programas voltados diretamente para a 
promoção da Agroecologia e da transição agroecológica, convencionou-se, nesse trabalho, 
com base na Metodologia do OCA, denominá-lo Orçamento Agroecologia Exclusivo. O 
segundo bloco, em seu turno, tendo em vista ser integrado por ações que visam à redução de 
impactos ambientais e a melhorias nas condições de vida e produção dos agricultores e 
agricultoras familiares, e, assim, acabam por beneficiar o desenvolvimento da Agroecologia, 
compõe o chamado Orçamento Agroecologia Não Exclusivo. A soma desses dois 
agrupamentos de ações e de despesas planejadas resulta no chamado Orçamento Agroecologia 
Geral, de forma que: 

Orçamento Agroecologia Geral = Orçamento Exclusivo + Orçamento Não Exclusivo 

As ações que integram o Bloco C, por sua vez, formam o chamado Orçamento Agricultura Moderna 

Exclusivo, o qual delimita a atuação do Estado, prevista na peça orçamentária, voltada para a 

promoção das tecnologias e do paradigma moderno de agricultura. Esse orçamento será contraposto ao 

Orçamento Agroecologia Geral, a fim de possibilitar uma análise mais apurada das distintas 

tonalidades que caracterizam as ações do Estado no âmbito da Agricultura e do Desenvolvimento 

Rural. 

Na análise do orçamento, não foram contabilizados programas ou ações referentes às subfunções de 

Administração Geral, de Formação de Recursos Humanos, de Administração Financeira e de Outros 

Encargos Especiais, haja vista que o trabalho se concentrou naquelas ações diretamente relacionadas à 

promoção da agropecuária e de melhorias nas condições de vida no campo. Dessa forma, o Programa 

701 – Apoio à Administração Pública e o Programa 702 – Obrigações Especiais foram excluídos da 

análise. 

Para a identificação e seleção das ações que deverão compor o Orçamento Agroecologia Geral, a 

Metodologia do OCA propõe duas fases complementares: a Seleção Funcional e a Seleção Direta. Na 

Seleção Funcional, busca-se identificar as funções e subfunções, no âmbito do PPAG, que possuam 

relação direta com a temática estudada. Essas funções e subfunções tipificam as grandes frentes de 

atuação da Administração Pública, constituindo classificações padronizadas da ação governamental. Já 

na Seleção Direta, busca-se apurar de forma mais minuciosa os programas e as ações, de forma a 
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analisar sistematicamente o seu detalhamento para classifica-los segundo os critérios adotados 

(VELASCO et al., 2005) 

Estabeleceu-se, na fase de Seleção Funcional, que a função do Orçamento ligada à Agroecologia é a 

função 20 – Agricultura. Entretanto, na análise foram identificadas outras funções que possuem ações 

ou programas relacionados à agricultura e ao desenvolvimento rural, quais sejam: 14 – Direitos de 

Cidadania, 18 – Gestão Ambiental, 21 – Organização Agrária e 12 – Educação. Dessa forma, a fase de 

Seleção Direta foi realizada com os programas e ações entalhados nos limites de abrangência dessas 

funções. Apenas a função Agricultura teve todos os seus programas e ações contabilizados na análise; 

no caso das demais, somente foram incluídos os programas e ações que tangenciavam a Agricultura ou 

o desenvolvimento rural. Os órgãos públicos que foram alvos da análise, sendo responsáveis pelo 

desempenho dessas funções são a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA), a 

Secretaria de Estado De Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), a Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER), a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG); o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA); a Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais (SEDINOR); o 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE); a Secretaria de Estado 

de Educação (SEE) e a Fundação Rural Mineira (RURALMINAS), que foi extinta no ano de 2016. 

A distribuição dos programas e ações ente os blocos se deu a partir da análise da finalidade da ação, 

constante do PPAG, e da descrição mais minuciosa da ação e de suas atividades, encontrada no 

SIGPLAN. Além disso, foram consultados os gestores daquelas as ações que geraram maiores 

dificuldades na apuração dos critérios, a fim de evitar a ocorrência de imprecisões no que diz respeito 

ao que deve ou não entrar em cada um dos blocos. 

Antes de se adentrar na análise do Orçamento propriamente dito, porém, faz-se necessário 

compreender como tem se dado o processo de transposição do enfoque agroecológico para a agenda 

formal do Estado, isto é, como tem ocorrido o processo de assimilação, no ordenamento jurídico do 

Estado de Minas Gerais, da temática da Agroecologia. 

3.2 A Agroecologia no ordenamento jurídico 

O processo de absorção, pelo ordenamento jurídico, das reivindicações sociais do campo em prol de 

um paradigma de desenvolvimento rural sustentável, inclusivo e alicerçado na Agroecologia encontrou 

o seu grande marco na promulgação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, em 

2012, uma vez que incorporou a temática à agenda pública nacional. Desse modo, Venâncio (2014) 

delimita três momentos referentes à conformação dessa legislação: o primeiro momento, anterior à 

PNAPO, caracterizou-se pela promulgação de leis estaduais fragmentadas e que com uma 

compreensão reduzida da produção agroecológica; o segundo, contextualizado na disseminação e 

consolidação do movimento agroecológico brasileiro, entre os anos de 2011 e 2012, marcados pela 
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promulgação de diversas leis, ainda a nível estadual; e um terceiro momento, posterior à PNAPO, no 

qual tem sido instituídas políticas estaduais mais robustas e adequadas às realidades regionais. 

O Estado de Minas Gerais enquadra-se nesse terceiro momento, assumindo uma posição pioneira com 

a promulgação da Lei Estadual nº 21.146 de 14 de janeiro de 2014, que instituiu a PEAPO. Verifica-se 

que a legislação mineira inovou, em relação à política nacional, no que diz respeito a uma delimitação 

maior do público-alvo das políticas de promoção da agroecologia e de fomento à transição 

agroecológica, com destaque para os Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), que não aparecem 

discriminados na PNAPO. Esse enfoque converge para a realização dos princípios da agroecologia, 

tendo em vista que esses povos e comunidades são guardiões de saberes tradicionais e de sementes 

crioulas, além de primarem por laços de solidariedade e coletividade na produção, constituindo, 

portanto, atores imprescindíveis para o desenvolvimento da Agroecologia em Minas Gerais 

(VENÂNCIO, 2014). 

Para além da PEAPO, destacam-se, no Estado de Minas Gerais, outras duas leis voltadas para a 

construção de um novo paradigma de desenvolvimento agrário: a Lei Estadual nº 21.147, de 14 de 

janeiro de 2014, que instituiu a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais de Minas Gerais; e a Lei Estadual n° 21.156, de 17 de janeiro de 2014, que 

institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da agricultura familiar. Embora essa 

política não possua, em sua ementa, um enfoque explicitamente voltado para a promoção da 

Agroecologia, a valorização dos saberes locais e tradicionais, que essas comunidades acumulam, 

aliada a ações que ensejam a inclusão produtiva dessas comunidades desde uma perspectiva de 

preservação dos recursos naturais e do patrimônio genético dos ecossistemas, contribui de forma 

significativa para a concretização dos princípios e diretrizes agroecológicos, principalmente em suas 

dimensões locais, culturais e ambientais. 

Por sua vez, a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável introduz a Agroecologia de 

forma mais direta, tendo como uma de suas diretrizes, constante do inciso II do artigo 4º a 

“dinamização da pluriatividade econômica por meio das inovações tecnológicas e da democratização 

do acesso às tecnologias relacionadas a sistemas de produção sustentáveis, sobretudo de base 

agroecológica” (MINAS GERAIS, 2014). Logo, a política se pauta em princípios comuns à 

Agroecologia – embora não a reconheça como paradigma – como o fortalecimento da agricultura 

familiar, a participação social, a sustentabilidade ambiental, o fomento à organização associativa dos 

agricultores e a recuperação de ecossistemas degradados, para balizar o desenvolvimento rural que, na 

legislação, pelo menos, o Estado de Minas Gerais deve adotar. 

De base nesses sustentáculos legais, parte-se agora para a análise do orçamento, a fim de verificar o 

quanto de recursos tem sido destinado – e efetivamente executado – para as diretrizes e estratégias 

aqui levantadas.  
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3.3 PPAG 2016-2019 

Uma breve análise das três edições anteriores do PPAG, vigentes para o período de 2004 a 2015, 

demonstra que o PPAG 2016-2019 foi pioneiro na incorporação da Agroecologia à agenda 

governamental, tendo em vista ser o único a apresentar um Orçamento Agroecologia Exclusivo. No 

PPAG 2004-2007, a palavra Agroecologia é citada apenas uma vez, em uma ação voltada para o 

manejo do solo, que integrava o programa 0172 – Programa de Revitalização e Desenvolvimento 

Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, da SEAPA. Já no PPAG 2008-2011, a 

Agroecologia é incluída de forma secundária em duas ações: 4227 – Apoio à implantação de lavouras 

comunitárias e 4228 – Apoio à implantação de pomares (Pró-Pomar). Ambas as ações se destinam ao 

apoio de projetos de produção, “inclusive de base agroecológica” (MINAS GERAIS, 2008), conforme 

consta do texto da finalidade da ação. 

Por fim, o PPAG 2012-2015, o último em vigência, não chega nem mesmo a mencionar a palavra 

Agroecologia em nenhuma de suas ações do orçamento. Dessa forma, até o ano de 2016, ainda não 

havia, no orçamento do Estado de Minas Gerais, nenhuma ação ou programa destinados à promoção 

do enfoque agroecológico ou ao fomento à transição, isto é, não existia um Orçamento Agroecologia 

Exclusivo. Verifica-se, portanto, que a assimilação da Agroecologia e do desenvolvimento rural 

sustentável no ordenamento jurídico estadual, em 2014, abriu o caminho para que essa realidade viesse 

a se modificar no PPAG seguinte, vigente para o ciclo de 2016-2019. 

O PPAG 2016-2019 foi elaborado em um contexto não apenas de troca de governo, mas também de 

saída de um partido que fora eleito, no governo de Minas Gerais, no decorrer de três mandatos 

consecutivos. Dessa forma, sucederam-se algumas rupturas significativas com orientações e estruturas 

dos governos anteriores, enquanto surgiam novas instituições, programas e ações que expressavam a 

visão e as novas prioridades do governo recém-eleito. Dentre essas transformações, destaca-se uma 

que constituiu um importante ponto de inflexão para as políticas de agricultura familiar, bem como 

para a Agroecologia – a criação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, no ano de 2015. 

Até março de 2015, as políticas públicas voltadas diretamente para a agricultura familiar ficavam a 

cargo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA. Entretanto, 

segundo os documentos internos da própria Secretaria, a atuação da subsecretaria era limitada em 

razão da disputa pela priorização de pautas na agenda interna da SEAPA, muitas vezes perdendo 

espaço para as políticas ligadas ao agronegócio. Dessa forma, a criação da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agrário, a partir da reforma administrativa levada a cabo no início do novo governo, 

sinalizou para o fortalecimento das pautas da agricultura familiar, do acesso à terra e da segurança 

alimentar e nutricional sustentável, tendo como público-alvo um segmento da sociedade 

historicamente negligenciado. Ademais, a pauta da Agroecologia recebeu um inédito destaque 

institucional, sendo incorporada à estrutura do Estado com a criação da Diretoria de Apoio à 
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Agroecologia, Produção Orgânica e Agricultura Urbana. A criação de uma unidade organizacional 

própria significa, para Santos (2011), uma importante sinalização da entrada de determinado assunto 

na agenda governamental. 

O orçamento total destinado à função Agricultura, para o período de 2016 a 2019, foi de R$ 

2.534.088.047,00. No entanto, suprimindo-se o Programa 701 – Apoio à Administração Pública – que 

compreende ações de planejamento, gestão e finanças, desenvolvimento e capacitação do servidor e 

remuneração de pessoal ativo e encargos sociais – o orçamento da função soma um montante de R$ 

575.405.379,00. Adicionando-se a esse valor os recursos destinados aos programas e ações das outras 

funções consideradas, chega-se a um total de R$ 648.821.839,00, que será o valor tomado como base 

para fins de análise. A Tabela 1 revela o valor do orçamento destinado a cada órgão ou fundo no 

Estado de Minas Gerais. 

TABELA 01 – Valor do orçamento destinado a cada órgão ou fundo – Minas Gerais 
– 2016-2019 

 
Fonte: SIGPLAN. Elaboração própria. 

Verifica-se que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, nessa nova configuração, 

absorveu cerca de 7% do total do orçamento destinado à Agricultura e ao Desenvolvimento Rural, o 

que constitui um percentual consideravelmente inferior à parcela destinada à EMATER, à EPAMIG e 

ao IMA, órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Juntos, 

esses últimos órgãos atingem um percentual superior a 35% do orçamento. 

3.3.1 Orçamento Agroecologia Exclusivo: ações e programas do PPAG 2016-
2019 diretamente ligados à agroecologia 

A análise do PPAG 2016-2019 acusou a existência de quatro ações, inseridas no escopo de três 
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programas distintos, que estão diretamente relacionadas à promoção da Agroecologia, isto é, são 

explicitamente orientadas pelo enfoque agroecológico. Dessa forma, o orçamento total destinado à 

Agroecologia foi, para o período de 2016 a 2019, de R$ 3.376.755,00. Esses recursos foram alocados 

em duas unidades diferentes – a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA). Logo, o orçamento que se considerou ser 

destinado para ações e programas de promoção da Agroecologia corresponde a apenas 0,52% do que 

se considerou o orçamento total da agricultura e do desenvolvimento rural. 

A primeira ação identificada é a 4158 – Assistência Técnica na Agroecologia, que tem como público-

alvo agricultores familiares e é encabeçada pela EMATER. Tal ação tem como objetivo fornecer 

orientações técnicas aos agricultores familiares no manejo e no aprimoramento de sistemas 

agroecológicos de produção e implementar procedimentos técnicos adequados do ponto vista 

agroecológico, que promovam o processo gradual de mudança nas formas de manejo dos 

agroecossistemas e propiciem a transição de um modelo agroquímico de produção para outro modelo 

de agricultura que incorpore princípios, métodos e tecnologias de base ecológica. Logo, o processo de 

implementação envolve a realização de visitas técnicas às propriedades rurais, diagnósticos, reuniões, 

dias de campo, oficinas, cursos, seminários, unidades de referência e intercâmbios. 

A Assistência Técnica e Extensão Rural consiste, segundo a Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, 

em “serviço de educação não formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de 

gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não 

agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais” (BRASIL, 2010). Em 

meados da década de 70, consolidou-se, no Brasil, um modelo desenvolvimentista de ATER, desde 

uma perspectiva verticalizada e autoritária, sustentado na ideia de uma missão civilizatória de “levar” 

conhecimento, por meio da difusão de pacotes tecnológicos, para os produtores rurais. Esse conceito, 

contudo, passou por um longo processo de evolução, abrangendo hoje uma dimensão mais 

participativa e integrada às dinâmicas locais, objetivando a elaboração e implementação de estratégias 

de desenvolvimento rural sustentável para a expansão e o fortalecimento da agricultura familiar 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2004). 

Segundo Carmo (2008), embora a ação coletiva dos agricultores seja a força geradora das 

transformações sociais no meio rural, a participação de outros atores, sobretudo o Estado, é 

fundamental nos processos de mudanças tecnológicas e organizacionais, de forma que a extensão 

agroecológica assume um papel imprescindível no sentido de difundir o enfoque agroecológico e as 

suas tecnologias e inovações e fornecer subsídios e assistência para o processo de transição 

agroecológica. 

Outra ação constante do PPAG 2016-2019 voltada para a transição agroecológica é a 4242 - Fomento 

à produção sustentável da agricultura, criação animal, extrativismo e pesca familiar – transição 
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agroecológica. Ela está incluída no escopo de atuação da SEDA e tem como público-alvo 

trabalhadores rurais sem-terra; povos e comunidades tradicionais; agricultores familiares; atingidos  

por barragens e grandes empreendimentos; e órgãos municipais, estaduais e federais. Seu objetivo é 

promover o apoio à transição agroecológica por intermédio das seguintes atividades: capacitação em 

produção agroecológica; suporte à produção agrícola, aquícola e pesqueira; fomento à produção 

agroextrativista; conservação da agrobiodiversidade; e recuperação de áreas degradadas. 

As atividades de capacitação consistem na oferta de cursos sobre produção agroecológica, a serem 

ministrados pelos jovens contemplados pela ação de “Apoio à permanência do jovem no campo e à 

continuidade da agricultura familiar – Sucessão Rural”, inserida no programa governamental 

“Cidadania no Campo: Construindo o Desenvolvimento Sustentável”. As capacitações contam ainda 

com um módulo de organização e associativismo, a fim de propiciar que os agricultores se associem e, 

desse modo, tornem-se aptos a receber os equipamentos fornecidos pelo Estado. 

As atividades de suporte à produção agrícola e aquícola destinam-se à distribuição de equipamentos e 

insumos agrícolas e aquícolas e de tecnologias sociais agroecológicas a agricultores, pescadores e 

aquicultores familiares que ainda não dispõem de acesso ao PRONAF, além de capacitações em 

produção agroecológica. Ademais, tais atividades visam à difusão de conceitos e informações 

referentes ao acesso às políticas públicas, gestão administrativa nas organizações, gestão 

empreendedora, legislação ambiental, comercialização, organização social e acesso ao crédito e 

beneficiamento do pescado para agregação de valor. Por sua vez, o fomento à produção 

agroextrativista pauta-se em atividades de coordenação do “Programa mineiro de incentivo ao cultivo, 

à extração, ao consumo, à comercialização e à transformação do pequi e demais frutos e produtos 

nativos do cerrado – Pró-Pequi”, envolvendo as atividades de apoio à profissionalização dos 

beneficiários e à produção, processamento, comercialização, divulgação e melhoria da qualidade de 

frutos e produtos nativos do cerrado. 

Além dessas, outra ação diretamente ligada à Agroecologia promovida pelo Estado de Minas Gerais e 

inserida no âmbito de ação da SEDA é a 4136 - Apoio à permanência do jovem no campo e à 

continuidade da agricultura familiar - Sucessão Rural. Ela tem como público-alvo jovens egressos de 

cursos técnicos agropecuários, ofertados por Escolas Família Agrícola (EFAs) e/ou Institutos Federais 

de Educação Tecnológica (IFETs). A ação tem como propósito o pagamento de benefício, em forma 

de bolsa, para egressos de cursos técnicos agropecuários ofertados por Escolas Família Agrícola 

(EFAs) e/ou IFETs, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Minas Gerais (CREA-MG), no decorrer de um período de 30 meses, com vistas a desenvolver 

atividades de ATER junto à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais. O objetivo é que os jovens recebam, ao longo do desenvolvimento das atividades de ATER, 

formação continuada, referente, principalmente, a políticas públicas de desenvolvimento rural, 

agroecologia e a projetos de agroindústrias familiares. Ademais, ao final do período de recebimento do 
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benefício, propõe-se que o jovem seja incentivado a se organizar em cooperativas de trabalhadores 

rurais e/ou a se inserir em redes realizadoras de ATER (incluindo a EMATER), a fim de que 

permaneça vivendo no campo e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do meio rural. 

Tendo em vista a importância da questão da sucessão rural para a sustentabilidade da agricultura 

familiar e a potencialidade da Agroecologia de incentivar o protagonismo e a permanência da 

juventude rural no campo, a disseminação de práticas agroecológicas para os jovens, combinada a 

ações de ATER e de formação continuada, possui grande potencial no sentido da promoção de um 

desenvolvimento rural sustentável. 

Por fim, a última ação que se considerou estar diretamente ligada à Agroecologia no PPAG 2016-2019 

foi a 4172 - Campanha de conscientização para redução do uso de agrotóxico, promovida pela SEDA. 

A ação tem como público-alvo agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e 

comunidades tradicionais, extrativistas, trabalhadores rurais sem-terra; e atingidos por barragens e por 

grandes empreendimentos. A ação foi criada pela emenda n° 247 da Comissão de Participação Popular 

e, não obstante não contenha explicitamente, isto é, no texto da ação, nenhuma orientação 

agroecológica, vai ao encontro do primeiro nível do processo de transição agroecológica, que é a 

redução do emprego de produtos químicos na produção, conforme postulado por Gliessman (2005). 

Dessa forma, pelo fato de buscar, pelas vias da conscientização, a minimização do uso dos 

agrotóxicos, considera-se que essa ação promove os estágios iniciais da transição agroecológica. 

3.3.2 Orçamento Agroecologia Não Exclusivo: ações e programas do PPAG 
2016-2019 que contribuem ou têm potencial de contribuir, ainda que 
indiretamente, para o desenvolvimento da Agroecologia 

O Orçamento Agroecologia Não Exclusivo é constituído pelos programas e ações que promovem o 

desenvolvimento rural e o fortalecimento de agricultores familiares e que, dessa forma, contribuem ou 

têm potencial de contribuir e criar condições, direta ou indiretamente, para perfazer um ou mais 

princípios, diretrizes ou estratégias da Agroecologia e do processo de transição agroecológica. 

Ademais, compõem esse Orçamento aqueles programas e ações cujos recursos destinam-se à melhoria 

nas condições de vida no campo em geral, à segurança e soberania alimentar e nutricional, ao acesso à 

terra e à garantia de renda aos agricultores. Trata-se das iniciativas governamentais que, embora não 

tenham relação direta com a produção agrícola, são necessárias para a própria sobrevivência e garantia 

de uma vida digna para a população rural. 

Com o intuito de lapidar a análise, foram definidos 10 eixos integrantes do Orçamento Agroecologia 

Não Exclusivo, quais sejam: (1) Fomento dos circuitos curtos de comercialização; (2) Apoio à 

sucessão rural e ao protagonismo das mulheres e da juventude do campo; (3) Adequação, recuperação 

e preservação de agroecossistemas e de recursos naturais; (4) Fortalecimento da agricultura familiar; 

(5) Apoio ao cooperativismo; (6) Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional; 
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(7) Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais; (8) Participação Social; (9) Infraestrutura, 

logística e condições de vida no campo e (10) Regularização fundiária e acesso à terra. 

Verifica-se que o montante de recursos que compõe o Orçamento Agroecologia Não Exclusivo, no 

PPAG 2016-2019, é de R$ 574.299.151,00, o que representa cerca de 89% do orçamento considerado 

da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. Com vistas a compreender a relação entre os eixos e os 

princípios e diretrizes da Agroecologia, buscou-se associar cada eixo às multidimensões da 

sustentabilidade que atende, conforme preconizado por Caporal e Costabeber (2002), quais sejam: 

cultural, econômica, política, ética, social e ambiental. A Tabela 02 apresenta os valores e o percentual 

do Orçamento Não Exclusivo, dedicados a cada eixo e as dimensões da sustentabilidade que cada um 

desses eixos satisfaz.  
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TABELA 02 - Recursos do Orçamento Agroecologia Não Exclusivo por eixo e 
dimensões de sustentabilidade – Minas Gerais – PPAG 2016-2019 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Destarte, esses dez eixos compõem o Orçamento Agroecologia Não Exclusivo, que, por sua vez, 

representa a maior parte do Orçamento Agroecologia Geral, o que demonstra o significativo potencial 

de atuação que o Estado de Minas Gerais possui para a promoção da Agroecologia e do 

desenvolvimento rural sustentável. Apesar disso, destaca-se que grande parte das ações que integram o 

Orçamento Não Exclusivo ainda está debaixo de um paradigma predominantemente convencional, isto 

é, embora ensejem melhorias nas condições de vida do agricultor familiar, o aprimoramento de sua 

produção e comercialização e a redução nos impactos ambientais, ainda carecem de uma orientação 

clara para a Agroecologia e de uma preocupação no sentido de promovê-la por parte dos diversos 

órgãos responsáveis pelas funções e subfunções que tangenciam a agricultura. 
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3.3.3 Orçamento Agricultura Moderna Exclusivo: ações e programas do 
PPAG 2016-2019 que promovem diretamente o paradigma de agricultura 
convencional 

Passa-se agora a apresentar os programas e ações que se subscrevem no Bloco C, isto é, que possuem 

um enfoque predominantemente convencional e reproduzem e fomentam tecnologias, estruturas, 

princípios e métodos típicos da agricultura moderna, mesmo que possuam como público- alvo 

agricultores familiares. Aqui são incluídas as ações voltadas para a promoção do agronegócio e  da 

agroindústria, para a assistência técnica desde um enfoque convencional, a transferência e 

disseminação de tecnologias modernas e de espécies geneticamente modificadas e as ações de 

certificação e de vigilância sanitária que acontecem nos moldes da agricultura moderna. 

Nessa análise foram definidos 05 eixos constituintes do Orçamento Agricultura Moderna Exclusivo, a 

saber: (1) Tecnologias e difusão de espécies híbridas; (2) Fomento do agronegócio e da agroindústria; 

(3) Assistência técnica com enfoque convencional; (4) Certificação e vigilância  sanitária nos padrões 

convencionais; (5) Outras ações. 

Constata-se que a suma de recursos destinada ao Orçamento Agricultura Moderna Exclusivo no PPAG 

2016-2019 foi equivalente a R$ 69.093.592,00, o que representa 10,65% do orçamento total 

considerado para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural. A Tabela 3 apresenta os valores e o 

percentual do Orçamento Agricultura Convencional Exclusivo destinados a cada eixo. 

TABELA 03 – Recursos e percentual do Orçamento Moderna Exclusivo por eixo – 
Minas Gerais – PPAG 2016-2019 

 
Fonte: SIGPLAN. Elaboração própria. 

3.3.4 Avaliação situacional do Orçamento Agroecologia Geral: uma análise 
comparativa com o Orçamento Agricultura Moderna Exclusivo 

A avaliação situacional do Orçamento Agroecologia Geral, conforme proposto na Metodologia do 

OCA, tem por objetivo comparar o valor apurado com variáveis econômico-fiscais e, ainda, com 

outros gastos públicos, como gastos administrativos ou serviço da dívida. No presente trabalho, 

optou-se por estabelecer um comparativo entre o Orçamento Agroecologia Geral e o Orçamento 
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Agricultura Moderna Exclusivo, com o intuito de analisar o processo de transposição da Agroecologia 

da agenda formal para a agenda governamental e verificar a composição da agenda governamental do 

Estado, de forma a compreender em qual desenvolvimento rural ele tem balizado suas ações para o 

ano de 2016 e para os três anos por vir. 

Em primeiro lugar, observou-se que o Orçamento Agricultura Moderna Exclusivo é vinte vezes maior 

do que o Orçamento Agroecologia Exclusivo, ocupando, dessa forma, um espaço muito mais amplo na 

agenda governamental e conformando, assim, o enfoque predominante que norteia as ações, 

programas e políticas do Estado de Minas Gerais. 

Logo, mesmo com a transposição da Agroecologia para a agenda formal do Estado, observada no 

pioneirismo de Minas Gerais na promulgação da Lei nº 21.146, em 2014, ainda não se consolidou uma 

agenda efetiva de promoção da Agroecologia e de fomento à transição agroecológica. 

Consequentemente, as ações ora existentes são embrionárias e pouco estruturadas, embora o 

planejamento vigente tenha sido elaborado já no contexto de implementação da PEAPO. 

Segundo Buainain (2006), a prática da agricultura alternativa com base agroecológica é um processo 

não trivial que demanda recursos financeiros, sobretudo no decorrer da fase de transição, requer uma 

capacidade de gestão abrangente, envolvendo a gestão da unidade de produção, gestão comercial e 

financeira, e exige uma capacidade de adesão a inovações tecnológicas da agroecologia, isto é, de 

tecnologias e infraestrutura diferentes da agricultura convencional. 

Nesse processo, em que a mera tomada de consciência do agricultor não é o suficiente, dois fatores se 

tornam essenciais: a pertença do agricultor em grupos, associações, cooperativas e ONGs, para 

possibilitar a construção de uma identidade, a ação coletiva e o fortalecimento político e econômico 

dos produtores (BAUER; MESQUITA, 2008), e a ativa participação do Estado na construção de 

políticas públicas e de estratégias adequadas ao desenvolvimento rural sustentável, por meio da 

implementação de um projeto de desenvolvimento bem estruturado e adaptado às especificidades da 

agricultura familiar, que consiga fomentar a transição agroecológica e apoiar o produtor (CARMO, 

2008). 

A implementação de um projeto de desenvolvimento, como defende a autora, não implica em ações 

isoladas e dispersas, com um orçamento limitado e sujeitas a constantes cortes devido à falta de um 

caráter mais prioritário, mas na estruturação de um projeto integralmente embasado nos princípios da 

agroecologia e que tenha capacidade de enfrentar, de forma sistêmica, os desafios que se impõem à 

agricultura familiar, e amparar o agricultor familiar em todas as etapas do processo, desde a transição 

agroecológica até a comercialização. Significa, portanto, a montagem de todo um sistema que 

promova uma agricultura mais sustentável, inclusive em suas normativas e regulamentações, 

semelhante ao que ocorreu com a agricultura convencional na segunda metade do século XX. 

Dessa forma, a primazia, tanto na disponibilidade de recursos quanto no desempenho, do Orçamento 
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Agricultura Moderna Exclusivo em relação ao Orçamento Agroecologia Exclusivo evidencia que 

ainda inexiste esse projeto de desenvolvimento idealizado – a despeito da ampliação do espaço da 

Agroecologia na agenda, no último PPAG – e que ainda impera o paradigma convencional de 

agricultura. Para que esse projeto possa se tornar realidade, uma etapa relevante é a elaboração do 

Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (PLEAPO), conforme consta do artigo 7º da Lei 

nº 21.146 (MINAS GERAIS, 2014). Nesse sentido, a formulação de um plano contribuiria para a 

construção de uma estratégia coesa e articulada de promoção da Agroecologia que perpasse  as 

diversas instituições e órgãos no âmbito do estado. 

Outra discussão a ser tecida a partir da análise do orçamento é a preponderância do Orçamento 

Agroecologia Não Exclusivo no aporte total de recursos considerado para a Agricultura e o 

Desenvolvimento rural. Como visto, esse orçamento é composto por ações e programas que 

tangenciam ou fomentam aspectos e elementos importantes da agricultura, como a inclusão produtiva 

de agricultores familiares e o desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais. Por 

conseguinte, ele encerra um expressivo potencial de disseminação do enfoque agroecológico, pelo 

Estado, uma vez que este pode utilizar de canais já institucionalizados e de ações e programas que já 

concentram um quantitativo significativo de recursos, adequando-os a uma lógica mais sustentável, 

com base agroecológica, de produção. 

Um exemplo disso é a EMATER-MG, empresa responsável por 26,29% do total de recursos do 

orçamento considerado para Agricultura e o Desenvolvimento Rural, e encarregada por ações 

sobremaneira expressivas no Orçamento Agroecologia Não Exclusivo, como a 4159 - Apoio ao 

desenvolvimento da agricultura familiar, que concentra, por si só, R$ 145.925.877,00. Apenas no ano 

de 2014, as ações e programas da EMATER-MG atingiram os 790 municípios conveniados e 

atenderam em torno de 400 mil agricultores e produtores do Estado de Minas Gerais (EMATER, 

2015). Essa vasta capilaridade e abrangência – com a cobertura de 92,6% dos municípios do estado – 

descortina vias formais de acesso aos agricultores familiares e por agricultores, o que favorece o 

processo de alcance e difusão de informações e tecnologias de base agroecológica. Soma-se a isso o 

fato de que essas ações já são mais estruturadas no âmbito do Estado, além de possuírem uma 

quantidade de recursos muito mais elevada do que as ações do Orçamento Agroecologia Exclusivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um contexto de insustentabilidade do paradigma da agricultura convencional, a Agroecologia 

surgiu como uma nova perspectiva de produção e de promoção de um desenvolvimento agrícola 

multidimensional, inclusivo, equitativo e ambientalmente sustentável. Trata-se, portanto, de um novo 

paradigma, cujos princípios, diretrizes e estratégias entram em confronto direto com as práticas e 

tecnologias convencionais, tanto no manejo dos agroecossistemas, quanto na significação da 



Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

 

 
ST 03 – ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 396 

identidade do agricultor e de suas interações com o ecossistema e com os consumidores. Esse processo 

de ressignificação se dá por intermédio da transição agroecológica, que envolve uma mudança 

complexa, multilinear e gradual, adaptada à realidade do agroecossistema. 

Isto posto, verifica-se que o processo de transposição da agroecologia para as agendas formal  e 

governamental do Estado enfrenta uma série de entraves que dificultam a formação de uma agenda 

efetiva de implementação. Em geral, o Estado possui suas instituições, estruturas e normativas 

orientadas para uma lógica convencional, como é o caso das normativas sanitárias, e que, portanto,  

não conseguem propiciar o desenvolvimento do enfoque agroecológico desde uma perspectiva 

holística. Por conseguinte, o caminho na direção da sustentabilidade perpassa uma “revolução 

paradigmática” do Estado, por intermédio da construção de um projeto de desenvolvimento que 

busque fortalecer a agricultura familiar e fomentar a transição agroecológica, criando condições para 

que os produtores se organizem e estabeleçam ações sociais coletivas para conduzir esse 

desenvolvimento. 

O Estado de Minas Gerais tem dado, nos últimos anos, os primeiros passos nessa direção, 

principalmente a partir de 2014. Verifica-se um movimento no sentido da incorporação da 

agroecologia à agenda formal do Estado, por intermédio da promulgação da Política Estadual de 

Agroecologia e Produção Orgânica, em 2014, além das leis voltadas para o desenvolvimento rural 

sustentável e para o fortalecimento da agricultura familiar, como a Lei n° 21.156, de 17 de janeiro de 

2014, que instituiu a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da agricultura familiar, e 

a Lei nº 21.147, que instituiu a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. 

No que diz respeito à formação da agenda governamental, verificou-se que houve um aumento das 

ações voltadas diretamente para a promoção da Agroecologia e dos recursos destinados a elas, os quais 

se concentram no Orçamento Agroecologia Exclusivo. Esse aumento se observou no PPAG 2016-

2019, comparativamente aos três planos anteriores, a saber: o PPAG 2004-2007, o PPAG 2008- 2011 

e o PPAG 2012-2015. Ademais, ganha destaque, nesse processo, a criação da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agrário, em 2015, que conta com uma unidade organizacional – a Diretoria de 

Apoio à Agroecologia, Produção Orgânica e Agricultura Urbana – voltada diretamente para a 

realização de ações de promoção da agroecologia e da transição agroecológica. 

A análise dessa marcha inicial de incorporação da Agroecologia à agenda governamental do Estado de 

Minas Gerais culminou com alguns apontamentos importantes para a compreensão desse processo. 

Em primeiro lugar, verificou-se que o Orçamento Agroecologia Exclusivo é vinte vezes menor do que 

o Orçamento Agricultura Moderna Exclusivo, demonstrando, assim, a primazia do enfoque 

convencional sobre o agroecológico. Para mais, as quatro ações identificadas que integram o primeiro 

orçamento demarcam uma atuação esparsa e embrionária do Estado, de forma que inexiste, em Minas 
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Gerais, uma política ou um projeto de desenvolvimento estruturado que oriente a ação estatal em prol 

da disseminação do enfoque agroecológico. 

Além disso, constatou-se que o Orçamento Agroecologia Não Exclusivo representa 88,51% do 

montante de recursos considerado para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural, o que sinaliza o 

elevado potencial do Estado de fortalecer a agricultura familiar e promover a inclusão produtiva dos 

agricultores na perspectiva da Agroecologia, por intermédio de ações e programas já consolidados e 

que já possuem uma suma considerável de recursos. 

Desse modo, considera-se que, a despeito dos primeiros passos dados na direção da construção de um 

desenvolvimento rural sustentável de base agroecológica, o Estado ainda é ditado por uma lógica 

predominantemente convencional que coopta suas instituições e recursos. Em um contexto de escassez 

de recursos e disputas por espaço político, no qual os setores ligados ao agronegócio tomam a 

dianteira por constituírem as forças políticas dominantes, o a adoção do desenvolvimento rural 

sustentável por meio do paradigma agroecológico significaria um caminho único para esse 

desenvolvimento. No entanto, isso não quer dizer que o Estado deve romper abruptamente com as 

práticas e tecnologias convencionais; ao contrário, precisa compreender que a transição agroecológica 

é um processo gradual e que deve ser implementado de forma minuciosamente planejada, a fim de se 

adequar às potencialidades e carências de cada segmento dentro da agricultura.  
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RESUMO 

A agricultura familiar é uma importante atividade produtiva tanto a nível local como nacional, sendo responsável 
por grande parte do PIB, além de garantir o sustento de diversas famílias. Este artigo pretende, a partir de um 
levantamento de dados quantitativos e qualitativos, analisar as políticas públicas de fomento à agricultura 
familiar municipais em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Dado o perfil singular da região, o 
seguinte artigo permeia alguns elementos de análise que influenciam o resultado de uma política pública, que 
estão presentes desde a elaboração à implementação. A partir desta análise e das indicações feitas sobre o caso 
estudado, o trabalho apresenta os mecanismos de participação social como um dos principais instrumentos da 
gestão de políticas públicas, fundamentais para o seu consequente bom desempenho. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR: 
UMA ANÁLISE DAS INICIATIVAS VIGENTES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS 
GOYTACAZES - RJ 

ALMEIDA, Thiago Chagas de1 

CAMPOS, Mauro Macedo2 

INTRODUÇÃO 

A agricultura familiar, tema central que será discutido ao longo desse projeto, tem como característica 

sua diversidade, ao passo que compreende uma gama de trabalhadores rurais que varia de acordo com 

sua cultura, campo de atuação, capacidade econômica, etc. Essas singularidades da agricultura familiar 

devem ser cuidadosamente estudadas ao se implementar uma política pública, pois sua incúria porá em 

risco a eficiência da execução, fugindo em partes do objetivo principal dessas políticas que é subsidiar 

da melhor maneira o segmento agrícola (SILVA, 2011). Muitas vezes essas peculiaridades são 

negligencias nas políticas, por falta de recursos para uma análise mais específica, pela facilidade em 

replicar substancialmente uma política já pronta, por um desleixo da gestão, dentre outros motivos. 

Esse projeto, através do estudo das políticas públicas de fomento à agricultura familiar de Campos dos 

Goytacazes, permeará as questões que avaliam e impactam uma política, traçado o perfil singular da 

região. 

Situado no Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, o município possui um extenso território 

dado geograficamente como planície e sua população rural é de aproximadamente 10,7% (IBGE, 

2010). A principal atividade que impulsiona o mercado local atualmente é a petrolífera, devido a 

exploração feita pela indústria de petróleo e gás na Bacia de Campos. Isso contribui para que grande 

parte da receita do município seja proveniente dos royalties do petróleo. Essa condição privilegiada 

pela chamada “sorte geográfica” (SERRA e PATRÃO, 2003), que redundou na bonança orçamentária, 

no final da década de 1990 e ao longo de toda a década de 2000, criou, segundo os autores, os 

municípios “petrorentistas”, e Campos por receber a maior fatia dos royalties foi embalado por essa 

condição. Com efeito, outros setores da economia local foram deixados de lado, o que reforçou a 

dependência financeira da cidade com o petróleo. Dito isso, para este artigo, a proposta é exatamente 

trabalhar com um setor que permaneceu à margem das preferências do poder público local, mas que 

representa um potencial importante para a economia local, que é a agricultura. Mais especificamente, a 

agricultura familiar. 

Em Campos dos Goytacazes, assim como em toda a região Norte Fluminense a produção agrícola 

familiar é bem diversificada, ocorrendo através da produção leiteira e criação de diversos tipos de 
                                                      
1 Graduando de Administração Pública pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF). 
2 Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Professor Associado da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). 
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animais, plantio de frutas, hortaliças, legumes, etc. No entanto, o perfil agrícola do município traz no 

bojo da sua história, a monocultura da cana-de-açúcar e apesar de toda essa pluralidade e capacidade 

de expansão sociocultural da agricultura regional o município nos últimos anos vem focando seus 

esforços crucialmente no desenvolvimento da atividade petrolífera, através do forte estímulo às 

indústrias e empresas da construção civil. Há de se ressaltar nesse processo a debilidade econômica da 

agricultura familiar comparada às outras atividades, por se tratar de uma atividade de pouco fluxo 

de capital. Enquanto outros setores investem e retomam seus investimentos diversas vezes durante o 

ano, na agricultura isso ocorre em pouquíssimas vezes no mesmo período, havendo também riscos de 

prejuízos irreversíveis nas perdas econômicas durante esses ciclos (MEDEIROS et al, 2012). Nesse 

sentido torna-se cada vez mais necessária a intervenção do Estado, por meio de políticas públicas, para 

estimular e garantir certa seguridade a este produtor, que é de suma importância para o país, tanto no 

quesito social, como econômico. 

Esse artigo se justifica pela importância da agricultura familiar na região, que além de ser fonte de 

renda de diversas famílias, fortalece o mercado interno e em grande escala torna-se uma alternativa 

que pode vir reduzir a dependência financeira do município. Os resultados apresentados neste artigo 

decorrem do projeto geral de extensão “Diagnóstico da Política Pública em Segurança Alimentar e 

Nutricional para o Município de Campos dos Goytacazes (RJ)”. O projeto geral é desenvolvido por 

um grupo de pesquisa da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), cujo 

objetivo é analisar e intensificar o mapeamento das ações de Segurança Alimentar e Nutricional do 

município, além de propor uma melhor aplicação dessas políticas, através dos conselhos municipais, 

audiências públicas e outras diversas iniciativas que levam as demandas apontadas ao poder público e 

instituições de interesse (empresas privadas, terceiro setor, etc.). 

1. Objetivos 

1.1 Objetivo-Geral 

Analisar as políticas de incentivo à agricultura familiar no município de Campos dos Goytacazes e 

identificar possíveis alternativas para que tais incentivos se potencializem, entre os agricultores 

familiares do município. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Mapear as políticas públicas de agricultura familiar municipais vigentes em Campos dos 
Goytacazes; 

• Analisar as políticas públicas municipais de agricultura e seus respectivos impactos para 
sociedade em geral, em especial para o segmento da agricultura familiar da região; 

• Sugerir ações para que as políticas de agricultura do município se otimizem, 



Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

 

 
ST 03 – ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 404 

diagnosticando-se necessário; 

2. Metodologia 

O artigo terá como recorte analítico o município de Campos dos Goytacazes, utilizando de eixo os 

dados da base SMAP obtidos entre 2015 e 2016, mas também retomará informações históricas e mais 

recentes que envolvem o campo de estudo. Para a consecução dos propósitos desse artigo, busca-se 

aqui, identificar as políticas públicas do município através da base dados da Secretaria de Agricultura 

2015/2016 (atual Superintendência de Agricultura e Pecuária), que contém informações referentes ao 

“cadastro do produtor rural e cidadão que produz no campo”, de modo que se possa verificar a 

abrangência dos programas de fomento à agricultura familiar do município e quais políticas estão 

vigentes. Da mesma forma, foram pesquisadas, em dados secundários de portais públicos (Federal e 

Estadual), as políticas agrícolas das outras escalas de governo para fazer um breve reconhecimento das 

políticas vigentes em outros níveis de governo, atenuando-se ás diferentes formas de gestão de 

políticas públicas. Também, por meio da observação direta, efetuada no mercado municipal de 

Campos dos Goytacazes, buscou-se compreender as relações mercadológicas da localidade, tendo em 

vista seu potencial de absorção a produtos agrícolas, podendo este ser direcionado ao produtor interno. 

Essas medidas integralmente foram utilizadas como base para mapear e avaliar as políticas municipais 

de agricultura. 

Além disso, identificaram-se os principais mecanismos participativos que envolvem as políticas 

estudadas e fez-se um levantamento bibliográfico de autores que abordam a temática, para a partir daí 

indicar ações que potencializariam as políticas de agricultura do município (identificada a 

necessidade), sempre baseadas na realidade local/regional. 

3. Referencial Teórico 

Antes de falarmos da agricultura familiar e das políticas públicas voltadas para esse segmento 

discorreremos brevemente sobre os elementos que giram em torno da gestão e análise de políticas 

públicas. Muito se discutem a respeito do conceito de políticas públicas, que no Brasil é um campo de 

estudo relativamente novo. A partir do anos de 1960, com o desenvolvimento do Bem Estar Social 

(Welfare State) nos países desenvolvidos e com tendências sendo vislumbradas em alguns países em 

desenvolvimento, houve um progressivo interesse pelo estudo das políticas públicas. Esse processo 

ocorreu aliado as transformações sociais, políticas e econômicas que se passavam nesse período, 

emergindo assim o campo de estudo das análises de políticas públicas (FLEXOR; LEITE, 2006). 

Teixeira (2002) apresenta uma concepção de políticas públicas que vai de encontro com que 

trataremos nesse artigo: 

‘Políticas públicas’ são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; 



Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

 

 
ST 03 – ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 405 

regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações 
entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, 
sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 
financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de 
recursos públicos. Nem sempre, porém, há compatibilidade entre as intervenções e 
declarações de vontade e as ações desenvolvidas. Devem ser consideradas também 
as “não-ações”, as omissões, como formas de manifestação de políticas, pois 
representam opções e orientações dos que ocupam cargos. (TEIXEIRA, 2002, p.2). 

Segundo Flexor e Leite (2006), as políticas públicas não são necessariamente políticas do Estado, pois 

elas também podem se manifestar em ações públicas de instituições não governamentais. Um exemplo 

seria o programa de construção de cisternas desenvolvido no Nordeste pela Articulação do Semi-Árido 

(ASA), que representa um grande número de organizações não governamentais. 

As estratégias de formulação e implementação variam de acordo com o tipo de política e concepções 

dos seus atores políticos. Algumas políticas como as econômicas tendem a ser controladas apenas por 

burocratas, mesmo que haja certa pressão social para que se discuta amplamente uma escolha ou outra 

dentro delas. Já as políticas sociais (merenda escolar, distribuição de renda, etc.) tendem a contar com 

a participação da sociedade no seu processo de formulação e implementação. Não podemos deixar de 

nos ater à escolha dos agentes políticos tomadores de decisão, que variará o grau de participação social 

de acordo com suas intenções e limitações legais (TEIXEIRA, 2002). 

Um dos pontos fundamentais na constituição de uma política pública é a criação de “arenas”, que são 

espaços de debates voltados às ações das políticas públicas, tendo caráter consultivo ou até 

deliberativo, dependendo do caso. O Brasil, a partir da década de 1980, passou por um importante 

processo de criação e desenvolvimento de diversas arenas. Estas podem se manifestar em diversos 

formatos, como conselhos (municipais, estaduais, regionais, nacionais), comissões (setoriais, técnicas, 

etc.), câmaras (municipais, estaduais, regionais, nacionais), audiências públicas, grupos de discussão, 

etc. Através das arenas é possível pôr frente a frente diferentes atores (sociedade civil, Estado, 

representante de empresas do ramo) para discussão e busca de resolução de um determinado tema que 

ambos teriam interesse (FLEXOR; LEITE, 2006). 

As políticas públicas são pautadas por uma determinada referência valorativa por parte daqueles que 

detém o poder de decisão sobre elas. Isso ocorre ainda que haja certo esforço em atender interesses 

divergentes, utilizando-se disso até como uma maneira de obter legitimação (TEIXEIRA, 2002). 

Destaca-se nesse processo de formulação o poder da sociedade civil de pressionar os atores políticos 

para que determinadas demandas se coloquem na agenda de discussão desas políticas. Ocorre que, 

apesar de haver algumas pautas em comum, como eficiência do gasto público, transparência, 

sustentabilidade, etc., a sociedade civil, no que tange seus objetivos ideais, mostra-se cada vez mais 

fragmentada, o que torna a busca pelo consenso e a articulação entre os diversos setores ainda mais 

complexas (TEIXEIRA, 2002). Tudo isso, segundo Teixeira (2002), mostra o jogo de tensão de 

interesses que se tem em uma política pública, perdurando em todas suas etapas, da discussão para 
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elaboração até a sua avaliação. 

Flexor e Leite (2006) acreditam que as políticas analisadas instantaneamente utilizando- se de base 

cálculos de perdas e ganhos esperados demonstram uma capacidade explicativa muito restrita. Para os 

autores, é necessário explicar o comportamento dos atores envolvidos nas políticas e como ocorrem 

suas interações. Esse tipo de análise mais global proposta por eles abrangeria as dimensões histórico-

institucionais, organizativas e processuais das políticas estudadas culminando em resultados de caráter 

instrumental, mais analíticos e descritivos, não apenas indicativos. 

Discorreremos agora sobre a origem e conceito do termo “agricultura familiar”. No Brasil o termo 

agricultura familiar surgiu na década de 1990, momento em que o país sofria forte pressão dos 

movimentos sociais agrícolas/agrários de pequenos produtores, em especial do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Esses movimentos sociais lutavam por uma maior 

valorização da classe, reivindicando, dentre outros pontos, soluções referentes a pouca abertura 

comercial, à falta de crédito agrícola e à diminuição dos valores dos principais alimentos agrícolas que 

eram exportados (ASSIS; PRIORE; FRANCESCHINI, 2015). A agricultura familiar sofreu resistência 

à formulação de políticas públicas direcionadas ao setor até o final do século XX. Durante o período 

pós-guerra, a partir da década de 1940 essas políticas foram norteadas para a modernização da 

produção agropecuária, focadas no crescimento produtivo através de incrementos tecnológicos. Tais 

políticas no início tinham como público alvo os grandes produtores rurais, detentores do grande capital 

agrícola, pois era exigido um valor de garantia muito alto, incompatível com a realidade da maioria 

dos agricultores familiares (FERREIRA; SILVEIRA; GARCIA, 2001). 

Na agricultura familiar a gestão é compartilhada com a família, diferentemente da agricultura 

industrial, que tem um cunho profissional mais individual e sua produção é dada em grande escala. 

Além desses fatores, na agricultura familiar há uma relação particular com a terra, que mais do que 

local de trabalho também é o local de moradia dos trabalhadores (SAF, 2016). Os critérios de 

identificação dessa categoria são definidos em legislação específica, dada pelo Art. 3º da Lei 11.326 de 

junho de 2006: 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor 
familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 
simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
I. não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 
II. utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
III. tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 
Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011) 
IV. dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.” (Lei 11.326, 
Art.3º, 2006). 

De acordo com a Lei 11.326, também podem ser considerados agricultores familiares os seguintes 

grupos rurais: os extrativistas; os quilombolas; os indígenas; os pescadores artesanais; os aquicultores; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
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os assentados da reforma agrária; e os silvicultores. Em 2006 do total de estabelecimentos 

agropecuários brasileiros 84,4% pertenciam a agricultores familiares, o que correspondia 4,4 milhões 

de estabelecimentos, segundo o IBGE (2006). No Brasil, segundo o IBGE (2006), a agricultura é a 

base econômica de aproximadamente 90% dos municípios com a população menor ou igual a 20 mil 

habitantes. Este segmento também é responsável por 35% do PIB do país (IBGE, 2006). Estes dados 

mostram a importância que o setor agropecuário tem para economia brasileira, merecendo plena 

atenção do Estado, tento em vista sua capacidade de expansão, devido às características territoriais e 

socioculturais do país. 

Segundo Assis, Priore e Franceschini (2017) a agricultura familiar por um longo  período foi vista 

apenas como uma atividade de subsistência. Hoje ela é bem mais relevante comparada ao período 

explicitado. Os dados do Censo Agropecuário do IBGE (2006) apontam que a agricultura familiar é 

responsável por 70% da produção de feijão, 21% de arroz, 87% de mandioca, 46% de milho, 60% de 

leite, 30% de carne bovina, 50% de carne de aves e 59% de carne suína. Esses números mostram o 

poder produtivo da agricultura familiar e a importância das políticas de fomento desse segmento, que 

além da inclusão econômica poderá proporcionar às famílias beneficiárias uma melhor qualidade de 

vida. Na concepção das políticas públicas, mais que o desenvolvimento econômico, a segurança 

alimentar, o desenvolvimento local e a participação social também se estabelecem como objetivo para 

uma mudança relacional (ASSIS; PRIORE; FRANCESCHINI, 2017). 

As políticas públicas de agricultura do governo federal, de acordo com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (2013), são: PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar); ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural); PAA (Programa de Aquisição 

de Alimentos); PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar); PNCF (Programa Nacional de 

Crédito Fundiário); PAC2 (Programa de Aceleração do Crescimento 2); SUASA (Sistema Unificado 

de Atenção à Sanidade Animal); Programa Terra Legal; Programa 

Cadastro de Terra e Regularização Fundiária; Terra Forte; Biodiesel; Garantia Safra. Outra política 

federal, vinculada ao PRONAF, é a DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF), que serve muito mais 

do que uma certificação do cadastro no PRONAF. A DAP é um documento de identificação do 

agricultor familiar, podendo ser obtida tanto por pessoa física, por um agricultor, quanto por pessoa 

jurídica, por uma cooperativa, associação, etc. (SAF, 2016). A DAP é um documento gratuito e pode 

ser obtida através de um cadastro feito em qualquer órgão público autorizado pela SAF. Já os 

programas de agricultura específicos do governo estadual, segundo a Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento – RJ (SEA) (2017), são subdivididos em setoriais e 

estruturantes, são eles: 

- Setoriais: Cultivar Orgânico; Multiplicar; Prosperar; Florescer; Frutificar; Rio Horti; Rio Café; 
Rio Agroenergia; Rio Carne; e Rio Leite. 
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- Estruturantes: Sanidade Rio; Rio Genética; Rio Rural; Estradas da Produção; Crédito 
Fundiário; e Estratificação Total. 

A multiplicidade das políticas de agricultura mostra o tamanho do campo de atuação do setor e como 

elas podem assumir diferentes papéis na agricultura familiar. Cada programa apresentado acima tem 

sua característica própria, mesmo que alguns desenvolvam efeitos similares, o que por sua vez, aponta 

para certa redundância, que em política pública não é algo desprezível. Muitos desses programas 

podem ser geridos em parceria com o governo municipal. Porém, essa operacionalização não será 

dissecada neste trabalho por não ser este o objetivo do artigo, mas o conhecimento dessas políticas, 

dos outros níveis de governo, é importante para que se faça uma pequena projeção da capacidade 

gerencial dos atores governamentais e suas nuances. Contudo, o foco do artigo é analisar as políticas 

de agricultura do município de Campos dos Goytacazes, até como maneira de se fazer um recorte mais 

peculiar sobre o tema e a partir daí poder aprofundar ainda mais no rol dessas políticas, podendo com 

isso obter um melhor diagnóstico. 

Campos dos Goytacazes é o maior município de extensão territorial do Rio de Janeiro, tendo uma área 

equivalente a 4.026,7 km², com 39,53 km² de área urbanizada (IBGE, 2013). A cidade também é um 

dos centros do interior do estado, desempenhando um importante papel econômico para região Norte 

Fluminense. Campos, no decorrer dos anos sempre foi marcado por seu forte poder produtivo agrícola, 

principalmente na cana-de-açúcar. Com a falência de inúmeras usinas de cana a partir dos anos de 

1990 no município e região, devido à crise que assolou esse setor sucroalcooleiro, houve um 

movimento de ação do estado voltado à reforma agrária, surgindo diversos assentamentos do MST. 

Nesse período houve um impasse entre a elite agrária e o Estado, culminando em um processo de 

transformação da elite social regional, que será observado mais adiante (SANTOS; LIMA, 2015). 

Mesmo com a crise no setor canavieiro, a cana-de-açúcar continuou sendo o principal produto 

agrícola do município. A Tabela 01 mostra o valor da produção agrícola por tipo de produto em 

Campos no ano 2000 (IPEADATA, 2000):  
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TABELA 01 – Valor da produção agrícola por produto em Campos dos Goytacazes 
no ano 2000. 

 
Fonte: IPEADATA, 2000. 

Segundo Cruz (2005), com o advento da exploração de petróleo na Bacia de Campos, no final da 

década de 1970, Campos e região passou a ser protagonista na produção petrolífera brasileira, 

produzindo mais de 80% do petróleo nacional. Esse processo com o passar dos anos foi sucumbindo à 

atividade agrícola, que até então era a principal atividade que movimentava o mercado local. Santos e 

Lima (2015) acreditam que esse panorama aliado à decadência do setor agrícola no município gerou 

em uma nova representação do poderio econômico das elites regionais, como mostra o trecho abaixo: 

Nos dias atuais, a elite agrária se metamorfoseou em elite imobiliária. Muitas áreas 
utilizadas pelas antigas usinas de açúcar se transformaram em condomínios 
residenciais ou vazios urbanos à espera de valorização imobiliária. A elite que 
outrora concentrava terra e capitais estendeu o seu domínio sobre a terra, os capitais 
e o poder político. A inserção da indústria petrolífera no cenário regional 
representou uma nova dinâmica de crescimento econômico, baseada na transição das 
principais atividades econômicas, sobretudo a agropecuária. (SANTOS; LIMA, 
2015, p.2833). 

Em meio a todo esse período de transição da economia regional, com os agricultores familiares 

tendo sua produção voltada precipuamente ao próprio consumo e pequenas vendas pontuais, 

muitos deles buscaram trabalho em atividades não agrícolas, algumas até vinculadas às 

plataformas petrolíferas. (SANTOS; LIMA, 2015). Portando, nota-se que há um processo de 

dependência econômica em curso, talvez até uma transição desta dependência, basta observar 

quais serão os instrumentos do poder público local, utilizados para conter esse avanço ou até 

reduzir, analisando neste artigo na ótica e recorte das políticas públicas de fomento à agricultura 

familiar. 

Mais à frente o artigo fará uma análise mais profunda das políticas públicas de agricultura familiar 

vigentes no município Campos dos Goytacazes, de antemão verificou-se parte da conjuntura pública 

organizacional do município face à aplicação dessas políticas. Atualmente as políticas de agricultura 
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municipais são geridas pela Superintendência de Agricultura e Pecuária, vinculada à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico. Antes essa gerencia era feita pela Secretaria Municipal de 

Agricultura e Pecuária (SMAP), que com sua extinção, passou a levar as demandas municipais 

agropecuárias à Superintendência. Outras instituições importantes no desenvolvimento dessas políticas 

são as Agências de Desenvolvimento Rural (ADR´s), que foram criadas com o objetivo de subsidiar os 

pequenos produtores rurais com máquinas e técnicas agropecuárias, distribuídas pontualmente nas 

localidades rurais do município (PORTAL CAMPOS, 2010). Segundo a SMAP (2014), em Campos as 

ADR´s são divididas em sete, cada qual com a sua equipe, composta por um médico veterinário, um 

engenheiro agrônomo, um técnico em agropecuária e um vacinador. Há também em cada uma delas 

associações e representantes locais. As ADR´s do município de Campos são: ADR-I Stº Eduardo (13º 

Distrito) e Santa Maria (18º Distrito); ADR-II Morro do Coco (12ºDistrito) e Vila Nova (20º Distrito); 

ADR-III Travessão (7º Distrito), Guarus e Campos; ADR-IV Morangaba (9º Distrito) e Ibitioca (10º 

Distrito); ADR-V Serrinha (15º Distrito) e Dores de Macabú (11º Distrito); ADR-VI Goytacazes (2º 

Distrito), São Sebastião (4º Distrito) e Tócos (17º Distrito); ADR-VII Santo Amaro (3º Distrito) e 

Mussurepe (5º Distrito) (SMAP, 2014). A divisão territorial das ADR´s do município pode ser vista na 

Figura 01 abaixo: 

FIGURA 01 – Mapa das ADR´s do município de Campos dos Goytacazes. 

 
Fonte: SMAP, 2014. 

4. Discussão dos dados 

A discussão dos dados se embasa em referências bibliográficas sobre atemática, incluindo fontes 
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oficiais do poder público, em um processo de observação direta do campo de pesquisa e, em caráter 

quantitativo, no banco de dados “Cadastro Rural” da SMAP e em bases de outros órgãos públicos. 

Os dados gerais da agricultura de Campos dos Goytacazes que seguem foram extraídos do IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) na base IPEADATA (2010). Em 2010 o percentual de 

área territorial com plantação do município foi de 18,75%, já o nacional, para fazermos uma breve 

comparação, foi de cerca 7,67%. Neste mesmo ano a área plantada, em hectare (ha), foi de 75.593 ha e 

a área colhida foi de 75.058 ha. Também em 2010 a produtividade agrícola por área plantada do 

município foi de R$ 684,11/ha e a nacional foi de R$ 1,075,50/ha. O Gráfico 01 destaca do valor da 

produção agrícola anual de Campos, de 2006 à 2010, com valores equivalentes à mil reais (R$): 

GRÁFICO 01: Valor da produção agrícola anual de Campos dos Goytacazes 

 
Fonte: IPEADATA, 2010. 

Em relação a “arena” que discute as demandas das políticas públicas municipais agrícolas em Campos, 

existe o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), que ocorre 

ordinariamente toda quinta-feira na parte da tarde (QUILICI, 2017). O COMSEA não abrange 

somente discussões em relação ao fomento à agricultura familiar (não em exclusividade), mas também 

diversas outras temáticas que giram em torno da segurança alimentar e nutricional municipal, como 

educação, saúde, desenvolvimento social, etc. Segue abaixo as atribuições do COMSEA: 

Art. 8º - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será 
responsável pelas seguintes atribuições: 
I. convocar a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional com 
periodicidade não superior a 4 (quatro) anos, bem como definir seus parâmetros de 
composição, organização e funcionamento, por meio de regulamento próprio; 
II. instituir mecanismos permanentes de  articulação com  órgãos  e entidades 
congêneres de segurança alimentar e nutricional do Governo Federal, do Estado e 
dos Municípios vizinhos, com a finalidade de promover o diálogo e a convergência 
das ações que integram o SISMUSAN; 
III. mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na implementação 
de ações públicas de segurança alimentar e nutricional.” (Lei 8.132, Art.8º, 2009). 
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Ainda no tocante à participação social junto às políticas voltadas para o setor, tem-se o Conselho 

Regional de Agricultura e Pesca do Norte Fluminense, que é presidido pelo superintendente de 

Agricultura e Pecuária de Campos. Também faz parte do Conselho Regional os municípios de São 

João da Barra, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, São Francisco de Itabapoana e São 

Fidélis (CAMPOS, 2017). Já no âmbito estadual e federal, há respectivamente o Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA). Portanto, há espaço para  discussões e participação da sociedade na condução das 

políticas agrícolas. 

Deste ponto em diante, iremos tratar das políticas públicas estabelecidas pelo município e que se 

voltam para este setor. Trata-se, em um primeiro momento, de um levantamento descritivo destas 

políticas, de modo a mapear as ações praticadas pelo poder público local. As políticas públicas 

municipais analisadas foram as seguintes: Patrulha Rural; Mais Leite; Defesa Sanitária; Feira da Roça; 

Mercado Municipal; e Merenda Escolar. 

Patrulha Rural: caracteriza-se por ser um programa municipal que subsidia os agricultores, com 

máquinas e funcionários da própria prefeitura, na limpeza de canais e bebedouros de animais, no 

preparo do solo e na logística de vendas, transportando alimentos e insumos em geral para o mercado 

local. As máquinas e demais materiais do Patrulha Rural ficam distribuídos nas ADR´s, realocando-os 

entre as próprias ADR’s de acordo com a necessidade (SMAP, 2014). 

Mais Leite: É um projeto municipal que fomenta os produtores leiteiros, através da inclusão de 

tecnologia voltada à atividade (fornecimento de equipamentos como ordenhadeira, aplicação de 

vacinas para prevenção de doenças dos animais) e capacitação dos próprios produtores e profissionais 

de extensão rural do município. As ações do Mais Leite também ocorrem em parceria com algumas 

empresas que prestam serviços à prefeitura para realização desses atendimentos, uma delas é o Sebrae 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que já participou do programa 

realizando visitas técnicas (SMAP, 2014). 

Defesa Sanitária: Ação municipal que visa fiscalizar em especial os produtos agrícolas, capacitando e 

orientando em seu processo produtivo, por meio de pequenos cursos e abordagens diretas, os 

agricultores familiares beneficiários. Um dos principais cursos oferecidos por esse programa é o curso 

de “Higiene e Manipulação de Alimentos”. Tal política objetiva promover a produção agrícola através 

da qualificação e oferecimento de insumos com certo padrão de qualidade, garantidos pelo selo VISA 

(Vigilância Sanitária) (SMAP, 2014). 

Feira da Roça: Segundo a SMAP (2014) a Feira da Roça em Campos foi criada em 1991, com mais de 

25 anos de existência. Atualmente o projeto conta com 7 locais para vendas espalhados pela cidade. 

Os participantes recebem subsídios no preparo do solo, transporte para comercialização e orientação 

técnica. A escolha da oferta dos produtos fica a cargo de cada produtor, porém é preciso seguir alguns 
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critérios de qualidade, oferecendo produtos frescos e saudáveis, sendo estes fiscalizados por um órgão 

do próprio município. Os produtos comercializados na Feira são cultivados sem agrotóxicos, sendo 

este um dos critérios de qualidade. Os pontos da Feira da Roça se alocam nos seguintes bairros: Farol 

de São Tomé; Leopoldina; Turfe Clube; Jardim Carioca; IPS; Parque Tamandaré; e Centro. Todos 

esses pontos, exceto o Centro que funciona duas vezes na semana, funcionam uma vez por semana, em 

dias diversos (SMAP, 2014). 

Mercado Municipal: O Mercado foi inaugurado no dia 15 de setembro de 1921, criado pela prefeitura 

com o objetivo de construir um espaço para comercialização de insumos predominantemente 

alimentícios, abastecendo pequenos e grandes consumidores. Sua estrutura é dividida em duas grandes 

áreas, o prédio central em que há o depósito de água, o escritório administrativo e alguns boxes de 

vendas (com açougues, armazéns, pastelarias, etc.) e a parte anexa onde ficam as bancas de peixes e de 

feirantes (SMAP, 2014). Segundo a SEC (Secretaria  de Estado de Cultura – RJ) (2017), atualmente o 

mercado em sua estrutura física conta com 465 bancas e 46 boxes de peixaria, na parte anexa (feira) e 

no prédio central conta com 52 boxes na parte externa e 116 na interna. O Mercado é uma política 

pública de fomento à agricultura familiar por ser um espaço público e ser, pelo menos potencialmente, 

um importante instrumento de absorção dos produtos da agricultura familiar. 

Merenda Escolar: A Merenda Escolar é outra política de fomento ao segmento agrícola voltada à 

absorção de produtos. Ela ocorre através da compra direta do município de alimentos que serão 

introduzidos na merenda escolar municipal, ocorrendo em consonância ao PNAE (Programa Nacional 

de Alimentação Escolar), que estabelece a compra obrigatória de no mínimo 30% do total de 

alimentos fornecidos à merenda escolar de agricultores familiares (conforme classifica a Lei 11.326, já 

apresentada). Este tipo de compra ocorre através de chamada pública, havendo dispensa à licitação. 

Para participar da chamada pública os agricultores têm que apresentar a DAP de pessoa física 

individualmente, ou de pessoa jurídica para fornecimento em grupo. Os alimentos da Merenda Escolar 

atrelado ao PNAE são adquiridos com a verba do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação) e fundamentados nas leis federais 8.666/93 e 11.947/09 (SMAP, 2014). 

Vale ressaltar que, ao longo da pesquisa, o que se percebeu foi certa ausência de informações sobre as 

políticas públicas de cunho local. Não foi possível obter dados mais categóricos a respeito de cada 

uma dessas políticas públicas, pela não disponibilização do poder público local e pela pouca referência 

encontrada nesse campo tão singular das políticas públicas municipais de agricultura familiar. Não 

podendo com isso se ater a certas características mais instrumentais sobre cada uma delas, limitando-

se a análise ao rol dos seus objetivos e área de atuação. Entretanto, a base da SMAP proporcionou a 

pesquisa dados quantitativos bastante abrangentes e representativos, por terem sido extraídos em todo 

município, em diferentes distritos, com um período e número de respondentes bem significativos e 

atuais. Deste modo, com estas informações à disposição, julga-se possível fazer uma análise das 

políticas estudadas. 
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Dentre os dados obtidos na base da SMAP (2016), destaca-se o quantitativo de agricultores 

beneficiários (cadastrados) desses programas. Segundo a SMAP (2016), em um total de 4.012 

agricultores familiares mapeados, tendo nesses programas ao todo 5.780 cadastros não excludentes 

(podendo um agricultor estar cadastrado em mais de um programa simultaneamente), obteve-se a 

seguinte distribuição da porcentagem de agricultores cadastrados em cada programa, indicado no 

Gráfico 02: 

GRÁFICO 02 – Cadastros nos programas municipais de Campos dos Goytacazes 
por agricultor. 

 
Fonte: SMAP, 2016. 

Além do cadastro não excludente nos programas, observa-se a distribuição percentual dos cadastros 

em cada programa, em um total de 5.780 cadastros (100%). Segue o Gráfico 03 com a distribuição: 

GRÁFICO 03 – Distribuição percentual dos cadastros em cada programa 
municipal de Campos dos Goytacazes. 

 
Fonte: SMAP, 2016. 

A partir do levantamento de dados, pretende-se, aqui, individualizar as análises acerca de cada 

programa vigente em Campos dos Goytacazes. 
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O Patrulha Rural, conta com um total de 3.053 agricultores beneficiários de 4.012, ele é de longe, dos 

programas apresentados, o mais abrangente (SMAP, 2016). Os dados apontam a importância e 

predominância deste programa no fomento agrícola do município, agindo como instrumento de 

suporte técnico para os produtores rurais do município em diversos processos do segmento. Isso ocorre 

porque o agricultor familiar passa a dispor de benefícios que não disporia ou elevaria seus custos se 

tivesse que arcar particularmente. Apesar de suas vantagens, esse programa intervém pontualmente, ou 

seja, suas ações não são tão contínuas e previsíveis, por mais que sejam relevantes. Nesse ponto 

vislumbra-se um potencial efetivo (ampliando principalmente o efeito, não a abrangência) dessa 

política ao estabelecer ações contínuas e previstas. 

O programa Mais Leite também tem uma abrangência bem considerável, com 1.353 agricultores 

cadastrados, sendo que foram mapeados 1.403 agricultores que produzem leite, ou seja, abrange 

aproximadamente 96% do seu potencial (SMAP, 2016). O retorno técnico desse programa aos 

beneficiários pode ser destacado como o principal, pois não há grandes investimentos para conceder 

permanentemente máquinas e insumos aos usuários do programa, mas há um acompanhamento técnico 

e educativo, por vezes disponibilizando equipamentos para utilização temporária no que tange as 

necessidades da produção leiteira. É uma política focada na produção leiteira, mas que apresenta um 

grande potencial de ser mais incisiva em suas ações permanentes, concedendo máquinas e insumos aos 

beneficiários e diversos outros suportes, carecendo nesse caso de mais recursos. 

A Defesa Sanitária, segundo a base SMAP (2016), conta com um total de 1.033 agricultores, o que 

corresponde a um pouco mais de 1/4 do total de agricultores mapeados no município. Apesar de ter 

um bom número, o acesso a esse programa poderia ser bem maior, por não precisar de expressivos 

gastos a mais para tanto. Assim como o Mais Leite, só que de caráter mais universal, seu maior retorno 

ao usuário é a prestação de orientação e capacitação técnica. Como já mencionado anteriormente, esse 

programa tem um perfil fiscalizador, partindo desse princípio para uma abordagem de adequação 

educativa. Deste modo, seu gasto para expansão acaba sendo bem menor, se comparado às outras 

políticas que necessitariam aumentar suas despesas para expandir seu acesso (como uma política de 

linha de crédito, por exemplo). Sendo assim, vislumbra-se um potencial de ampliação dessa política, 

sem comprometer tanto o orçamento público, com um retorno que certamente compensaria os gastos. 

A Feira da Roça tem ao todo 134 agricultores cadastrados, o que corresponde a apenas 3,34% dos 

agricultores (SMAP, 2016). Essa política acaba por ser uma medida de escoamento da produção 

agrícola local, gera ganhos de renda aos seus beneficiários, além de estimular a prática e a oferta de 

produtos advindos de uma atividade historicamente bem singular, pelos alimentos típicos cultivados 

nos moldes da agricultura orgânica regional. Consideramos essa política com grande capacidade de 

absorção a agricultores, porém, pouco aproveitada para tal. Além disso, é de se ressaltar sua 

praticidade de oferta face a outros programas de abastecimento e vendas (como o Mercado Municipal 

e Merenda Escolar). Na Feira da Roça os alimentos fornecidos podem ser mais variados, não 
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necessitando de tanta previsibilidade e aporte técnico, como as políticas explicitadas. Isso de certa 

forma facilitaria ainda mais a criação de mais feiras voltadas aos agricultores familiares. 

Já o Mercado Municipal conta com apenas 107 agricultores familiares mapeados, que fazem venda 

direta ao Mercado, o que corresponde a 2,67% dos agricultores (SMAP, 2016). Essa política gera um 

importante retorno financeiro aqueles que a utilizam, pois se torna uma alternativa de escoamento de 

produtos em uma escala considerável. Vale ressaltar que o Mercado é um espaço público, com seu 

domínio de uso privado, mas é considerado, nesta pesquisa, uma política de fomento a agricultura 

familiar porque além de ser um espaço público, há um subsídio logístico da prefeitura aos agricultores 

familiares do município na sua comercialização. 

Com um aporte mais incisivo da prefeitura essa política poderia ser vista com um olhar mais 

promissor, dada a capacidade de vazão de alimentos do Mercado. Mas, para isso é necessário algumas 

adequações técnico-logísticas por parte dos agricultores familiares locais, para garantir certa 

previsibilidade de suas ofertas, o que condiciona a maioria dos produtos vendidos ao Mercado. Em 

bom funcionamento essa política gerará um bom retorno não somente aos agricultores, mas também 

aos comerciantes, pois irão adquirir insumos com valores bem abaixo dos atuais, que são comprados 

de diversos lugares do estado e até do país, com custos de transportes, tributos e outros, que seriam 

bem menores caso comprados localmente. Observa-se que ainda assim haveria produtos 

comercializados lá com características bem específicas, que não poderiam ser cultivados no próprio 

município, não podendo assim utilizar esse processo ao máximo, mas mesmo com isso, dado os 

subsídios necessários, vislumbra-se um grande potencial de expansão dessa política. 

Por fim, o programa da Merenda Escolar, onde um total de 100 agricultores cadastrados nesse 

programa foi identificado, no levantamento efetuado pela SMAP (2016). Há um retorno bastante 

relevante de seguridade financeira aos agricultores beneficiários, por ser uma política de 

abastecimento contínuo. O município conta com 167 escolas municipais de ensino pré-escolar, com 

7.385 matrículas e 161 de ensino fundamental, com 36.613 matrículas (IBGE, 2012). Esses dados 

mostram o potencial dessa política que é muito pouco aproveitada por gargalos de adequações técnico-

logísticas. Como já visto anteriormente há a obrigatoriedade de compra da merenda de 30% da 

agricultura familiar com recursos do FNDE vinculando ao PNAE, que no caso não é atendida pelo 

município. Das políticas de absorção à produtos da agricultura familiar apresentadas essa é vista como 

a de maior possibilidade de expansão, por depender unicamente da realocação de recursos públicos 

que já são gastos nas compras de alimentos oriundos de indústrias externas (de outros municípios e até 

estado). Portanto, muitos alimentos, principalmente os perecíveis, com o suporte técnico-logístico da 

prefeitura, poderiam ser comprados da agricultura familiar local, movimentando ainda mais o mercado 

interno. 

Neste artigo procuramos analisar as políticas públicas apontadas de maneira integral pelos seguintes 
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aspectos: Abrangência e acesso; Retorno aos beneficiários (financeiro, social, cultural, etc.); e 

Potencialidade das políticas. A partir desse diagnóstico, feito na discussão dos dados, serão feitas as 

observações e apresentadas as indicações vista como significativas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho foi possível perceber a importância da agricultura familiar para região, que 

além de ser fonte de renda de diversas famílias, fortalece o mercado interno e em grande escala torna-

se uma alternativa possível para reduzir a dependência financeira do município com os recursos 

provenientes dos royalties de petróleo. Apesar de toda sua potencialidade e dos benefícios sociais que 

as políticas municipais vigentes geram, observou-se durante a pesquisa que este segmento ainda carece 

de estímulos, em especial do poder público municipal, que muitas vezes absorve a oferta de produtos 

externos, muitos deles até industriais, em detrimento da agricultura familiar local. Essa constatação foi 

feita através de relatos da pesquisa de observação direta e solidificada pela indicação dos dados da 

base, com poucos agricultores familiares locais beneficiários dos programas de abastecimento 

(Merenda Escolar, Mercado Municipal, e Feira da Roça). 

Uma das alternativas para tal ponto (baixa absorção da agricultura familiar local, dada a demanda do 

município a esses alimentos) seria desenvolver algumas ações dentro dos próprios programas, ou não, 

que subsidiariam os agricultores na oferta contínua de seus produtos. Isso pode ocorrer com a 

ampliação ou criação de uma rede de transporte de insumos agrícolas para os agricultores familiares 

cadastrados nesses programas e prestação de contínuas consultorias técnicas com agrônomos, 

veterinários e profissionais da área para dar orientações em relação à oferta de alimentos mais 

adequada às políticas. 

Apesar de o município ter e promover por vezes alguns instrumentos participativos para elaboração e 

acompanhamento dessas políticas, como Conselhos, Audiências Públicas, Conferências, etc., o 

direcionamento destes se mostrou muitas vezes multilateral, como no caso do COMSEA. O problema 

disso é correr o risco de deixar de analisar a amplitude dos elementos que envolvem a agricultura, que 

vai muito além da sua interface com a segurança alimentar. A análise mais aprofundada desses 

elementos específicos é extrema importância para uma boa elaboração e implementação das políticas 

públicas que estamos tratando. Muitos municípios, por motivos conjunturais, adotam uma estrutura de 

conselhos similar à de Campos, aglutinando diferentes áreas para resoluções exclusivas e comuns. 

Mas, tendo em vista as características agrícolas do município, consideramos que essa disposição pode 

ser repensada. De qualquer forma acreditamos que esses mecanismos são muito importantes, quando 

bem reverenciados pelos tomadores decisão das políticas, para absorver as demandas dos agricultores 

e obter bom um retorno das políticas que já estão sendo implementadas, readaptando-as quando 

possível. 
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Há de se ressaltar que o município, assim como o país inteiro, nas suas diferentes proporções, passa 

por um período de escassez de recursos. Portanto, é de se pensar propostas de intervenções mais 

criativas e eficientes, aproveitando ao máximo o investimento dos recursos públicos e esse é um dos 

grandes desafios da gestão de políticas públicas na atualidade. Gastar com eficiência não significa 

gastar pouco, até porque no setor público é necessário gastar significativamente para se obter um bom 

resultado, mas saber gastar, sem grandes desperdícios. 

Em uma política pública sempre haverá riscos e imprevistos que gerarão gastos excessivos, mas seus 

impactos diminuem à medida que eles são calculados através de um bom planejamento. Mas como que 

faz um bom planejamento, assegurando o seu sucesso quando bem implementado? Será que há algum 

manual a ser seguido para isso? Infelizmente não há nada que possa assegurar o sucesso de uma 

determinada estratégia, principalmente quando lidamos com políticas públicas e toda pluralidade 

social que envolve suas ações, quase sempre culminando em grandes conflitos de interesses. Mas é 

possível sim gerir esses conflitos e obter um posicionamento mais congruente apesar de toda a 

fragmentação de ideias. Não é algo simples, nem poderia ser. Até porque problemas complexos, com 

diversas variáveis causadoras, necessitam de soluções complexas. No entanto, essas soluções têm mais 

chances de ser vislumbradas e administradas (pelo autocontrole entre as partes divergentes) quando 

diferentes visões se apresentam, gerando por vezes até alguns pontos de concordância.  
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RESUMO 
Santa Catarina é um estado onde o meio rural e as atividades agropecuárias possuem uma importância social e 
econômica expressiva em relação a sua trajetória de desenvolvimento. No entanto, é alarmante a redução da 
população rural, em função, entre outras coisas, de intenso fenômeno migratório, caracterizado pelo abandono de 
regiões rurais em direção aos centros urbanos localizados no litoral catarinense. Percebe-se, ainda, que os 
esforços do Poder Público têm sido insuficientes para reverter este panorama. Diante deste cenário, o presente 
trabalho possui como objetivo geral verificar a efetividade de políticas públicas promovidas pelo Poder Público, 
tendo como objeto de estudo os impactos do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no município de 
Santa Rosa de Lima (SC). Com caráter exploratório, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica, para um breve 
resgate do conceito de políticas públicas, e documental, a fim de aprofundar os dados do PNCF. Para a coleta de 
dados primários, foram feitas entrevistas semiestruturadas com agricultores beneficiados pelo crédito do PNCF, 
considerados informantes-chave. A análise dos dados foi realizada através da técnica do Discurso do Sujeito 
Coletivo (DSC), que forma um painel de representações sociais sob a forma de discursos que buscam, com base 
numa série de artifícios metodológicos, resgatar o pensamento coletivo de uma forma menos arbitrária do que 
geralmente ocorre em uma pesquisa qualitativa. O artigo procura identificar os impactos do programa nos 
seguintes aspectos: i) A evolução como agricultor familiar e as atividades agropecuárias antes e depois do 
Programa; ii) Dinâmica do patrimônio fundiário; iii) Capacitação profissional, assistência técnica e relação com o 
mercado; iv) Vida comunitária; v) Estilo de vida; vi) O PNCF na perspectiva do sujeito coletivo. A unanimidade 
das respostas foi positiva, alegando que o programa foi uma oportunidade de comprar sua terra própria, que por 
outros meios não teriam condições, mostrando que o resultado em geral foi muito benéfico para as famílias 
atingidas pelo programa. Todos possuem origem na agricultura e começaram trabalhando com os pais, relatando 
que não gostariam de sair deste meio, e que isso ocorre, muitas vezes, pela falta de emprego e não por iniciativa 
própria, alegando que gostam de trabalhar com o campo. Entretanto, a compra da terra é  apenas um dos 
investimentos que devem ser feitos até que a família tenha condições de manter sua subsistência. É necessário 
investir ainda em infraestrutura, como maquinário e insumos, que não são cobertos pelo Crédito Fundiário. Em 
síntese, o estudo indica que as políticas públicas se tornarão mais efetivas na medida em que catalisarem suas 
ações em termos intersetoriais, unindo diferentes aspectos dos complexos problemas públicos. 
Palavras-Chave: Êxodo rural; linhas de crédito; desenvolvimento territorial. 
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INTRODUÇÃO 

Santa Catarina é um estado que possui uma significativa área rural e uma agricultura 

desenvolvida de forma ampla em todo seu território. Segundo pesquisa realizada pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, cerca de 16% da população do 

estado se encontra na zona rural, contra 84%, que está na zona urbana. Isso representava em 2010 

aproximadamente um milhão de pessoas dos 6.248.436 habitantes de Santa Catarina. No entanto, 

uma análise dos dados do período de 2000 a 2010, demonstra que a população rural diminuiu 

12,1%, mesmo que o crescimento geral da população tenha sido de 16,6% na década. 

Apesar da expressividade da agropecuária na economia catarinense, é alarmante a redução da 

população rural. Por outro lado, nota-se um forte discurso do Poder Público anunciando a 

implementação de diversas políticas públicas para o desenvolvimento da produção agrária, 

incluindo incentivos fiscais, financiamento de terras à baixas taxas de juros e apoio técnico para o 

desenvolvimento do agronegócio. 

O presente trabalho se propõe a verificar a efetividade das ações providas pelo Executivo 

Estadual, tendo como objeto de estudo uma análise expedita do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário - PNCF. O programa tem como propósito dar condições para que os agricultores 

possam comprar imóvel rural com financiamento, como também subsidiar recursos necessários à 

infraestrutura de produção, assistência técnica e extensão rural. Dessa forma, “Além da terra, o 

agricultor pode construir sua casa, preparar o solo, comprar implementos, ter acompanhamento 

técnico e o que mais for necessário para se desenvolver de forma independente e autônoma.” 

(BRASIL, 2017). 

Como sustentação ao alcance do objetivo geral, os objetivos específicos dedicam-se a analisar a 

percepção dos agricultores familiares beneficiários do PNCF sobre sua condição socioeconômica 

atual e identificar possíveis impactos territoriais desta política pública, no município de Santa 

Rosa de Lima, localizado na Microrregião de Tubarão, sudeste de Santa Catarina. A investigação 

procura destacar os impactos do programa nos seguintes aspectos: i) A evolução como agricultor 

familiar e as atividades agropecuárias antes e depois do Programa; ii) Dinâmica do patrimônio 

fundiário; iii) Capacitação profissional, assistência técnica e relação com o mercado; iv) Vida 
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comunitária; v) Estilo de vida; vi) O PNCF na perspectiva do sujeito coletivo. 

Foi realizado um levantamento dos dados municipais pelo último censo de 2010 comparando- os 

a informações atuais, colhidas de fontes secundárias. Além disso, os pesquisadores realizaram um 

conjunto de entrevistas e visitas in loco para conhecer a realidade e as impressões dos agricultores 

beneficiados pelo Programa. 

Após a coleta de informações, foi realizada a análise dos dados, utilizando como base a 

metodologia de análise o discurso do sujeito coletivo (LEFEVRE; LEFEVRE; MARQUES, 

2009). 

Os autores destacam que o artigo tem caráter exploratório e busca levantar elementos para o 

aprofundamento do tema específico. Cabe salientar que ele insere-se no âmbito de um projeto de 

pesquisa “A contribuição das políticas públicas para a construção e consolidação de territórios 

rurais em Santa Catarina: O caso do Território das Encostas da Serra Geral”, desenvolvido no 

âmbito do Centro de Ciências da Administração e Ciências Socioeconômicas (ESAG/UDESC). 

1. As políticas públicas realativas à questão fundiária em Santa 
Catarina 

Segundo Secchi (2014), a palavra política pode assumir vários sentidos. Neste artigo, pretende-se 

tratá-la como orientações para a tomada de decisões, abrangendo ações ou inações. Mais 

especificamente, utilizar-se-á o conceito de políticas públicas, definindo-o como “uma diretriz, 

elaborada para enfrentar um problema público” (SECCHI, 2014, p.02) em prol de um coletivo. 

Para Secchi (2014), a política pública deve ser elaborada a partir de um problema inicial, 

escolhido dentre diversos problemas levantados, sendo avaliada a sua prioridade, analisando 

aspectos como a população abrangida, grau de impacto e de prioridade. A intenção de sua 

implementação é superar um problema público e buscar atingir uma situação desejada. 

Historicamente, o Estado de Santa Catarina (SC) executa algumas políticas públicas que visam 

permitir o acesso a terra para agricultores familiares sem terra ou com terra insuficiente para sua 

viabilidade econômica e social. Dentre essas políticas pode-se citar o Programa Fundo de Terras, 

destinado a financiar a aquisição de terras para trabalhadores rurais sem-terra, posseiros, 

arrendatários, meeiros e filhos de agricultores. Criado pela Lei estadual n. 6.288 de 31 de Outubro 

de 1983, tem como característica a constituição por orçamento estadual, sendo possível a 

complementação com recursos federais, e uma das exigências para a aquisição do programa, é 

que o contemplado tem que ter pelo menos cinco anos de residência no Estado de Santa Catarina. 

A partir de 2003, SC passou a executar o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), uma 

política pública de iniciativa federal, implementado em parceria com as secretarias estaduais que 
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respondem pela questão fundiária. Estas instituições têm autonomia para gerir o Programa da 

maneira que acharem mais adequada às demandas e condições de cada estado, desde que 

respeitadas as diretrizes e normas gerais de abrangência nacional. Assim, mesmo sendo de âmbito 

federal, a responsabilidade da implementação do PNCF em cada estado fica a cargo das Unidades 

Técnicas Estaduais (UTE), assim respeitando o acordo de cooperação entre os estados 

interessados e o Ministério da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (MDA)1. No 

caso do Estado de Santa Catarina, o órgão responsável pelo programa é a Secretaria de Estado da 

Agricultura e da Pesca (SAR), que tem como função monitorar as transações dos processos e sua 

execução. A gestão estadual do Programa deve assegurar a efetiva participação dos conselhos 

municipais e estaduais, das Agências de Desenvolvimento Regional e dos parceiros da SAR 

envolvidos. 

2. O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 

O PNCF é um programa que reúne as ações e programas de reordenação fundiária que são 

tratadas na Lei Complementar n. 93, de 04 de fevereiro de 1998, que por meio de crédito 

fundiário, busca promover o acesso, a redistribuição de terras e consolidar as propriedades rurais 

da agricultura familiar, visando a um justo compartilhamento fundiário, conforme está no Decreto 

n. 4.892, de 25 e novembro de 2003. 

As linhas de financiamento podem ser oferecidas a agricultores que possuem cinco ou mais anos 

de experiência em agricultura, não possuem terras próprias de área maior que as dimensões da 

propriedade familiar, definida no inciso II do art. 4º da Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 1964, 

não pode possuir uma renda familiar superior a R$ 30.000,00 e não pode possuir um patrimônio 

superior a R$ 60.000,00. As pessoas que estiverem enquadradas nessas normas têm direito a pedir 

um financiamento de, no máximo, R$ 80.000,00. Os contemplados precisam morar nas terras por 

um período de no mínimo cinco anos, estão sujeitos à necessidade de comprovação do uso das 

terras para atividades rurais e estão impedidos de vender ou repassar o imóvel para terceiros até o 

término do pagamento das parcelas do financiamento adquirido (BRASIL, 2017). 

Este programa é financiado com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, fundo criado 

pela Lei Complementar n. 93, de 1998, além de recursos do Subprograma de Combate à Pobreza 

Rural, que tem como finalidade proporcionar apoio aos trabalhadores rurais, para melhores 

condições de suas famílias, infraestrutura comunitária, capacitação e assessoria técnica para 

aumentar a qualidade e produção em suas terras. O quadro 01 demonstra o número total de 

beneficiários de ambos os programas e especificamente em Santa Rosa de Lima. 

                                                      
1 Decreto nº 8.780, de 27 de maio de 2016, transfere as competências do MDA, que estavam com o MDS, 
para a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Casa Civil da 
Presidência da República 
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QUADRO 01 – Beneficiários dos Programas de Agricultura Familiar 

 
Fonte: Santa Catarina, 2016. 

Este artigo definiu como área de estudo o município de Santa Rosa de Lima, integrante da região 

conhecida como Encostas da Serra Geral, composta por um grupo de pequenos municípios do 

estado de Santa Catarina. O nome “Encostas da Serra Geral” faz referência às características 

geográficas do território, sendo que os municípios que o integram fazem divisa com o paredão da 

Serra Geral. Este é um dos pontos comuns que levam os moradores a se identificarem como 

pertencentes ao mesmo território. 

No entanto, não é somente a característica geográfica que faz com que os moradores dos 

municípios das Encostas da Serra Geral compartilhem uma identidade territorial. Outros fatores, 

como o processo de colonização, sobretudo por imigrantes alemães; a presença marcante da 

agricultura familiar; a riqueza de recursos naturais, como nascentes de rio e os remanescentes da 

Floresta Atlântica, dentre outros, também contribuem para o fortalecimento do sentimento de 

pertencimento à região. 

No que diz respeito especificamente à agricultura familiar, base da vida econômica e social do 

território, a mesma vem tentando resistir e se adaptar às constantes transformações da realidade 

que a rodeia, sejam elas econômicas, culturais (especialmente no que diz respeito aos hábitos de 

alimentação da população) ou ambientais. 

Cabe destacar que a presença da agricultura familiar no meio rural é uma característica 

importante em todo estado de Santa Catarina, onde 87% do total de estabelecimentos são 

gerenciados a partir da lógica do trabalho familiar, reiterando a representatividade desta categoria 

no contexto social e econômico do estado catarinense. Este percentual é um dos maiores do país. 

No caso das Encostas da Serra Geral, a busca por alternativas para a agricultura familiar iniciou 

em 1996. Naquela época, um grupo de pessoas, formado principalmente por emigrantes de Santa 

Rosa de Lima, mas que não haviam perdido o vínculo com o território (geralmente os pais, 

irmãos e amigos haviam permanecido nos municípios), começou uma reflexão sobre os rumos do 

desenvolvimento na sua terra natal. O cenário era desolador: dificuldades para geração de renda 

nas atividades ligadas à agricultura familiar, devastação ambiental e utilização excessiva de 

agrotóxicos. A partir deste contexto, surgiu uma série de iniciativas que buscaram a 

transformação das condições desfavoráveis e a construção de bases diferenciadas para a retomada 

do desenvolvimento no território. Hoje, o território é reconhecido internacionalmente por suas 

características: associativismo, cooperação, atividades inovadoras, novas funcionalidades no meio 

rural, agricultura orgânica, turismo rural etc. 
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Este projeto procura contribuir para a avaliação de políticas públicas em relação à criação das 

condições para o desenvolvimento do território das Encostas da Serra Geral, em especial no 

município de Santa Rosa de Lima. 

3. O município de Santa Rosa de Lima 

Segundo informações levantadas no site da prefeitura de Santa Rosa de Lima, a cidade foi 

fundada em 10 de maio de 1962, por colonizadores alemães e imigrantes italianos, que foram 

trazidos a Santa Catarina para proteger os carregamentos de charque vindos do Rio Grande do 

Sul, indo em direção a São Paulo. 

Os traços da cultura dos primeiros colonizadores ainda são encontrados em aspectos como as 

danças, costumes e comidas típicas, além da arquitetura de algumas construções da cidade. A 

colonização teve início a partir do ano de 1920, e construiu uma região predominantemente rural 

e com base na agricultura familiar. 

Atualmente, o município é conhecido nacionalmente como uma das referências em agricultura 

orgânica e responsável ecologicamente. Um exemplo do empenho da região para se tornar uma 

das referências nacionais da agricultura orgânica é a existência da Associação dos Agricultores 

Agroecológicos das Encostas da Serra Geral (Agreco), que procura valorizar a agricultura 

orgânica e familiar, focando na proteção do meio ambiente e na altíssima qualidade dos produtos. 

A iniciativa foi desenvolvida por um conjunto de famílias, no ano de 1996. Com o passar destes 

20 anos, muitas famílias aderiram ao projeto. Esta iniciativa deu origem a uma cooperativa 

composta por 27 pequenas agroindústrias alimentícias, que geram postos de trabalho, renda e 

condições mais atrativas para a permanência das famílias nas áreas rurais. 

3.1 Dados demográficos do município 

Santa Rosa de Lima encontra-se situada na região sudeste de Santa Catarina, fazendo parte do 

grupo de cidades da Agência de Desenvolvimento Rural (ADR) de Braço do Norte, ficando a 127 

Km de distância da capital do estado, Florianópolis. Segundo informações levantadas, a 

população total em 2016 era de 2065 habitantes (IBGE, 2017), a densidade demográfica é de 

10,22 hab/km², ou seja, é um município com um baixo número de habitantes e uma baixa 

densidade demográfica. Os dados demográficos do período 2000/2010 mostram uma redução 

significativa da participação da população jovem no total da população, diminuindo de 37,8% da 

população para 28,5% no ano de 2010. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

é de 0,757, valor um pouco a baixo do IDH Estadual que é de 0,774 (IBGE, 2010). O índice da 

população com renda per capta de até R$ 70,00 é de 0,6% dos habitantes, com a renda de até ¼ 

do salário mínimo é de 13% da população e a parcela da população que recebe até ½ do salário 
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mínimo é de 4,3%. 

O índice GINI da concentração de renda entre grupos é de 0,318, índice considerado baixo, 

comparada com as médias estadual e nacional. Em relação ao PIB municipal, o valor agregado do 

setor da agricultura, em 2016, correspondeu a 38%, demonstrando ser um setor importante da 

economia municipal. 

QUADRO 02 – Distribuição da população urbana e rural de Santa Rosa de 
Lima por gênero 

 
Fonte: IBGE, 2017. 

4. METODOLOGIA UTILIZADA NO ESTUDO 

Este artigo foi um dos produtos gerados a partir do estágio de conclusão do curso de 

Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina. O trabalho desenvolvido é 

um estudo de caso, já que analisa em profundidade a realidade de um espaço previamente 

delimitado, o município de Santa Rosa de Lima, tendo como objeto de análise os resultados da 

política pública de Crédito Fundiário, implementada pelo Governo do Estado de Santa Cataria, 

fornecidos pela SAR. 

Para o embasamento da escolha do tipo de pesquisa, foram consultados o artigo Métodos de 

Pesquisa organizado por Gerhardt (2009) e Silveira (2009) e o livro Projetos de Pesquisa de 

Creswell (2010). 

Para o levantamento dos dados, foram utilizadas algumas ferramentas de pesquisa, que permitem 

afirmar que a abordagem de pesquisa utilizada poder ser classificada como mista ou quali- quanti, 

utilizando em parte do trabalho a visão positivista, e em outra parte a visão fenomenológica, 

aproveitando-se o que há de melhor das duas (ARAÚJO; OLIVEIRA, 1997; CRESWEL, 2010). 

O desenho da pesquisa prevê a obtenção de dados e informações a partir do levantamento e 

análise documental e pesquisa bibliográfica. Os dados sobre os programas apontados no trabalho, 

principalmente o Programa Nacional de Crédito Fundiário, foram retirados do site da Secretaria 

de Estado de Agricultura (SAR), do regulamento e do manual operativo do Programa de Crédito 

Fundiário. Também foram utilizadas as planilhas de controle da Secretaria, onde estão registrados 

todos os Beneficiários do programa, separados por cidade. Em complementaridade, foram 

realizadas (a) Observação de fatos e fenômenos in loco tem como principal objetivo obter 

informações utilizando os sentidos humanos na observação de determinados aspectos da 
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realidade. A observação não consiste tão-somente em ver ou ouvir, mas também em analisar o 

fato ou fenômeno. O investigador pode identificar e obter provas a respeito de objetivos de que 

não possui consciência, exercendo importante papel no aspecto da descoberta, ponto inicial para a 

investigação social; e (b) entrevistas semiestruturadas com informantes chaves, beneficiários do 

PNCF e lideranças locais. Foram levantadas informações sobre categorias importantes para a 

análise do impacto da política pública: a satisfação dos beneficiários, a assistência técnica 

prestada, a qualidade de vida, a capacidade de produção e venda dos produtos, a opinião sobre o 

estilo de vida rural, as pretensões e as dificuldades encontradas no campo etc. 

A análise dos resultados foi feita a partir da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que 

forma um painel de representações sociais sob a forma de discursos que buscam, com base numa 

série de artifícios metodológicos, resgatar o pensamento coletivo de uma forma menos arbitrária 

do que geralmente ocorre em uma pesquisa qualitativa. Na técnica do DSC, os depoimentos 

coletados são metodologicamente tratados com o objetivo de obter o pensamento coletivo. A 

técnica consiste basicamente em analisar o material verbal coletado em pesquisas que têm 

depoimentos como sua matéria-prima, extraindo-se de cada um destes depoimentos as Ideias 

Centrais ou Ancoragens e as suas correspondentes Expressões Chave; com as Ideias 

Centrais/Ancoragens e Expressões Chave semelhantes compõe-se um ou vários discursos síntese 

que são os Discursos do Sujeito Coletivo. (LEFEVRE; LEFEVRE; MARQUES, 2009, p. 1194). 

O conteúdo deste depoimento síntese foi editado para constituir o produto final que é o discurso 

do sujeito coletivo, ou seja, uma opinião coletiva de uma pessoa coletiva. As representações 

sociais sobre o assunto pesquisado são constituídas pelo conjunto dos discursos do sujeito coletivo 

relativos aos temas e subtemas pesquisados. 

5. Apresentação e análise dos dados a partir do Discurso do Sujeito 
Coletivo (DSC) 

O discurso explicitado neste capítulo procura apresentar uma síntese do pensamento da 

representação social envolvida no estudo e busca retratar as posições relacionadas aos resultados 

da política pública no PNCF implementado no Território das Encostas da Serra Geral, mais 

precisamente no município de Santa Rosa de Lima, sudoeste do estado de Santa Catarina em 

relação às famílias beneficiárias e sua contribuição para o fortalecimento da visão territorial do 

desenvolvimento. 

5.1 O Sujeito Coletivo e sua evolução social e econômica 

Os agricultores envolvidos na pesquisa representam 60% do total de beneficiários desta política 

pública no município. Além destes, inclui-se a contribuição de alguns outros atores chaves 

considerados importantes para a compreensão da visão coletiva. 
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A média de idade dos atores formadores do DSC é de 40,1 anos, tendo o indivíduo mais novo 28 

anos de idade e o mais velho 57 anos. Neste espectro etário identifica-se a presença de visões de 

mundo diferenciadas e influenciadas pelas diversas experiências de vida. 

Todos os atores diretamente beneficiados foram contemplados pelo PNCF há pelo menos 10 

anos. Esta condição permite inferir de maneira mais segura o real impacto da política  pública 

analisada sobre a vida das famílias e sobre a realidade local. 

O sujeito coletivo apresenta uma baixa escolaridade média. Pôde-se constatar, no entanto, que um 

dos atores relata possuir diploma de nível superior e estar cursando um curso de pós-graduação. 

A média de filhos das famílias chega a 2,5 por casal. O beneficiário mais jovem não possui 

nenhum filho e o segundo mais jovem possui apenas 01 filho, sendo que os mais velhos têm entre 

03 e 04 filhos. Pode-se informar que este grupo totaliza uma população de aproximadamente 30 

pessoas. 

Todos os beneficiários diretos do Programa tem histórico na agricultura. Todos sempre viveram 

no meio rural do município, trabalhando nas unidades familiares de seus pais ou prestando 

serviços nas vizinhanças. Em um caso, verifica-se a tentativa de trabalhar como empregado no 

meio urbano, antes de ter a oportunidade de financiar a própria terra. Seu retorno é atribuído às 

dificuldades de adaptação e à busca por melhor qualidade de vida. 

De maneira unânime percebe-se o prazer e a satisfação com o trabalho na agricultura, o forte 

desejo de ser “patrão de ti mesmo”, manifestado pelo gosto de “trabalhar por conta própria e 

poder fazer os próprios horários”. 

O Sujeito Coletivo, quando questionado sobre a opção de continuar construindo sua história em 

Santa Rosa de Lima, afirma que “gosta do Município, nasceu no Município e resolveu continuar 

aqui”. Uma tentativa de buscar outro lugar para viver mostrou-se frustrada e o retorno foi 

propiciado pela inclusão no PNCF (“assim que consegui a terra, voltei!”). 

5.2 A evolução como agricultor familiar e as atividades agropecuárias 
antes e depois do Programa 

Antes do acesso ao Programa, o Sujeito Coletivo não possuía terras e nem outros meios de 

produção próprios (máquinas e implementos agrícolas, poupança financeira, veículos, por 

exemplo). Dependia do trabalho na propriedade da própria família ou da prestação de serviços 

sazonais para terceiros, em geral, vizinhos da própria comunidade rural onde viviam. 

A história do Sujeito Coletivo foi marcada pela participação na produção de fumo (seja como 

prestador de serviço, mão de obra familiar ou produtor direto) e registrou grandes problemas com 

a decadência do mercado deste produto. Desta crise, surgiram as novas práticas e novos caminhos 

em relação à produção agropecuária. Atualmente, o município é conhecido como a capital 
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brasileira da agroecologia, numa reação à atividade fumageira e à agricultura tradicional. 

As unidades de produção destes agricultores caracterizam-se pela produção de diversos itens para 

o autoconsumo familiar e para a geração de renda. As principais fontes de renda são a 

comercialização da produção agropecuária excedente (milho, cana de açúcar, aipim, batata doce 

etc.), a venda de madeira de reflorestamento (eucalipto), a produção de leite e derivados e a 

produção de frango orgânico. Além disso, pode-se destacar a tentativa de introdução de 

atividades rurais não agrícolas, neste caso uma iniciativa de turismo no meio rural (representada 

pela implantação de uma pousada numa propriedade), que serve como fonte alternativa de renda 

para a família e gera novos postos de trabalho para ocupação de sua mão de obra. 

A comercialização da produção é realizada de maneira diversa dependendo do tipo de produto 

vendido: leite in natura para uma indústria de laticínios, derivados de leite para estabelecimentos 

comerciais locais, madeira para compradores avulsos, frango orgânico para uma cooperativa 

local. 

O Sujeito Coletivo demonstra um baixo espírito associativo. Em geral as atividades (produção e 

comercialização) são realizadas de forma individual, envolvendo somente o núcleo familiar. Em 

algumas situações ocorrem parcerias entre famílias para execução de atividades específicas. 

Todos os beneficiários do PNCF entrevistados afirmam que a adesão ao programa transformou 

suas vidas e permitiu sua manutenção no meio rural como agricultores familiares. Para todos eles, 

os recursos obtidos a partir do financiamento viabilizaram a compra de sua terra. Ressaltam que 

sem as condições oferecidas pelo Programa seria impossível adquiri-la. Além disso, destacam que 

por ser um financiamento, não apenas doação de terras, os beneficiados dão mais valor ao que 

conseguem e se dedicam mais. 

Como ressalvas, o grupo identificou dois problemas referentes à implementação do Programa na 

época em que foram contemplados: i) o primeiro é que apenas o financiamento não é o suficiente 

para comprar o terreno e começar a produzir, existe a necessidade de outros apoios para conseguir 

implantar a infraestrutura básica (estradas, eletrificação, instalações, habitação, custeio das 

atividades etc.; ii) os valores iniciais das parcelas exigiram negociação e adequação de prazos e 

valores como forma de tornarem-se viáveis. 

Os agricultores salientam que a principal dificuldade para sua manutenção enquanto agricultores 

familiares, a partir de sua integração ao PNCF e ainda hoje, é a insuficiência dos recursos 

financeiros. Ao ingressarem no Programa os agricultores contraíram financiamentos destinados 

exclusivamente ao pagamento da terra adquirida. Como, em geral, são agricultores 

descapitalizados, todos encontraram dificuldades para dotar as propriedades de infraestrutura e 

encontrar meios para custear a implantação das atividades agropecuárias. No caso específico, 

alguns se tornaram fumicultores, tiveram prejuízos e tiveram necessidade de converter suas 
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propriedades a outras atividades agropecuárias2. 

5.3 Dinâmica do patrimônio fundiário 

Uma característica identificada pela pesquisa é que os agricultores beneficiários mantiverem seu 

patrimônio fundiário, não vendendo ou comprando novas áreas de terras. Em apenas um dos 

casos constatou-se ampliação graças ao recebimento de herança por parte de um dos membros do 

casal agricultores. 

5.4 Capacitação profissional, assistência técnica e relação com o 
mercado 

O discurso síntese registra uma forte preocupação com a falta de assistência técnica e com a 

ausência de mecanismos de articulação entre os produtores e o mercado consumidor. 

Todos responderam que o suporte técnico do programa é totalmente ineficiente. Constatam a 

visita anual da Empresa de Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) uma ou duas vezes por 

ano para realizar a vistoria, analisando se os beneficiários estão seguindo os termos estabelecidos 

nos contratos. Todos destacam conhecer a empresa pública de extensão rural, mas não registram 

a participação da mesma no suporte técnico à produção na propriedade rural dos beneficiários do 

PNCF. Em relação à Assistência técnica aparecem carências relacionadas à falta de apoio para 

elaboração do projeto de desenvolvimento do estabelecimento, quando houve a aquisição do 

imóvel. Os agricultores não recebem orientações e buscam reproduzir suas experiências 

anteriores, muitas vezes incorrendo em fracassos sucessivos. Acentuam que a situação ideal seria 

aquela em que pudessem descobrir novas alternativas produtivas e, ao mesmo tempo, 

receberem capacitação profissional para implantar seus novos projetos. 

Por outro lado, explicitam suas dificuldades em compreender e estabelecer relações comerciais 

seguras com os compradores de matéria prima ou consumidores de seus produtos. Este problema 

é potencializado graças ao baixo nível de adesão às iniciativas de cooperação ou associativismo 

existentes no município. 

O Sujeito Coletivo cita a atuação de projetos de pesquisa ou extensão rural executados por grupos 

ligados a universidades de Santa Catarina. Mas, em geral, “estes projetos são pontuais, pouco 

duradouro e ineficientes… Acrescentam pouco à modernização das unidades de produção.” 

5.5 Vida comunitária 

A cooperação formal, através da participação em associações e/ou cooperativas agropecuárias, 

não é marcante no grupo de beneficiários do PNCF. Apenas um deles identifica-se como 

                                                      
2 Os agricultores demonstram desconhecimento de algumas linhas de crédito bancário já existente, 
como por exemplo, o PRONAF, direcionado para os agricultores assentados ou participantes do crédito 
fundiário. 
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associado de uma cooperativa local. 

5.6 Estilo de vida 

Todas as pessoas declaram que gostam muito de trabalhar com agricultura. O discurso coletivo 

ressalta que o “sonho sempre foi trabalhar com leite” e que “é melhor trabalhar aqui do que na 

praça”, referindo-se à preferência de trabalhar no campo ao invés de na cidade. Em geral, 

esperam que o meio rural torne-se mais atrativo e que os empreendimentos recebam apoios 

necessários ao seu desenvolvimento. A soma destas duas condições poderá aumentar o interesse 

dos jovens de permanecerem no meio rural e, ao mesmo tempo, estimule o retorno daqueles que 

partiram para as cidades. 

5.7 O PNCF na perspectiva do sujeito coletivo 

Na perspectiva dos beneficiários, a política pública implementada através da  operacionalização 

do PNCF deveria incorporar ou aperfeiçoar os seguintes elementos: 

• Mais incentivos e subsídios financeiros para investimentos; 

• Articular programas de apoio à comercialização; 

• Disponibilizar apoio maior dos serviços de extensão rural; 

• Instituir programas de capacitação profissional dos agricultores; 

• Estimular o acesso a organizações associativas e cooperativas; 

• Fomentar a produção de produtos de qualidade diferenciada (orgânicos e agroecológicos); 

• A atividade agropecuária e o mundo rural deveriam ser mais valorizados. 

CONCLUSÃO 

O PNCF demonstrou ser uma política pública com grande potencial para incentivar a agricultura 

familiar no país e mais especificamente no estado de Santa Catarina, validado pelos beneficiários 

do financiamento, Essa constatação foi possível pelo levantamento das metas do programa e da 

percepção dos agricultores ligados a ele. 

Desde a primeira visita in loco para realização das entrevistas, já se pode perceber que a vida na 

agricultura significa mais para eles que apenas um trabalho ou um local para morar, todos os 

entrevistados têm um amor pelo estilo de vida da agricultura e pela paz da cidade no interior, que 

vai além de coisas que possam ser quantificadas. Todos os respondentes demostraram que sempre 

tiveram interesse em continuar no campo e que possivelmente não teriam condições de comprar 

terras por contra própria. 
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Apesar de haver algumas reclamações e melhorias no programa, todos os beneficiários se 

demonstraram muito gratos pela oportunidade de ter um financiamento com condições muito 

justas para pagar. Comentaram que os terrenos se valorizaram, o que demonstra ser um negócio 

promissor, não só pela valorização mesmo, mas pela dedicação dos agricultores e preocupação 

em expandir sempre que possível. 

Para os entrevistados há a sensação de que as pessoas que foram para a cidade estão tentando 

retornar ao campo. Não é possível analisar se o programa em si é o responsável por essa 

mudança, mas é visto por todos como um ótimo incentivo para quem tem interesse em comprar 

sua terra e começar a produzir. 

Conclui-se que o programa realmente é uma oportunidade para quem quer viver na agricultura, 

cumprindo seu papel como política pública, viabilizando o sonho de muitas pessoas que queriam 

uma terra para produzir, auxiliando assim a continuação desta proposta de vida. Ainda assim, 

destaca-se a necessidade de fortalecer o acompanhamento da gestão da propriedade rural, os 

investimentos mais adequados para otimizar o uso dos parcos recursos financeiros que dispõe. 

Além disso, os profissionais ligados ao Programa podem ajudar os agricultores a terem acesso a 

outros programas de crédito com foco no maquinário e demais equipamentos. Sugere-se também, 

como forma estimular a vida no campo, promover maior coesão social e com isso facilitar o 

alcance de objetivos comuns dos agricultores, no que se refere à produção e à comercialização de 

seus produtos, a disseminação do associativismo, sobretudo se estiver ancorado na produção 

orgânica, que promove um diferencial junto à sociedade. Tais iniciativas poderão se concretizar 

com mais efetividade na medida em que o poder público somar esforços não só dos órgãos 

ligados à agricultura, mas de outros setores, como educação, infraestrtutura, inovação e 

desenvolvimento sustentável.  
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RESUMO 
O objetivo do trabalho é comparar, sob a luz das teses de Esping-Andersen e dos neoinstitucionalistas históricos, 
o processo de construção e a configuração atual dos benefícios monetários que compõem a seguridade social da 
Argentina e do Brasil, destacando os atores que protagonizaram essa construção, a natureza de suas 
contribuições, o resultado destas sobre a configuração do sistema e os impactos dessa configuração sobre as 
desigualdades instituídas pelo mercado. A empiria utilizada são as leis de criação dos benefícios e informações 
dos órgãos governamentais envolvidos na gestão da seguridade nos dois países.  
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SEGURIDADE SOCIAL NA ARGENTINA E NO BRASIL: 
TRAJETÓRIA HISTÓRICA E CONFIGURAÇÃO ATUAL 

MIRANDA, Geralda Luiza de 

INTRODUÇÃO 

Na Argentina e no Brasil, a construção da “seguridade social” foi concluída na primeira década do 

século XXI, praticamente um século após o lançamento de suas bases. No plano internacional, o 

principal marco dessa construção foi a aprovação pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

em 1952, da Convenção nº 102 que estabeleceu as “Normas Mínimas da Seguridade Social”, que 

abrange garantias e coberturas mínimas contra oito riscos sociais, especificamente, doença, 

maternidade, idade avançada, invalidez, morte, encargos familiares, acidente de trabalho e 

desemprego. As garantias são serviços médicos, auxílio-doença, prestações monetárias nas situações 

de desemprego e doença e acidentes decorrentes da atividade laboral, aposentadorias para velhice e 

invalidez; prestações para a família e maternidade, e, por fim, pensão por morte1. 

Na verdade, com a Convenção nº 102, a OIT seguia a trilha aberta por Beveridge que, em 1942, 

estabelecera as bases de reestruturação das políticas sociais inglesas, combinando benefícios 

monetários contributivos e não contributivos e serviços de saúde. O objetivo era oferecer, com vistas 

ao progresso social, segurança para o trabalho, sem sufocar o incentivo, oportunidade e 

responsabilidade dos indivíduos. Para tanto, a seguridade deveria garantir benefícios em troca de 

contribuições mínimas e sem testes de meios, em valores suficientes para cobrir as necessidades 

mínimas da família nas situações de interrupção ou perda da capacidade de ganho, por exemplo, 

desemprego, doença e velhice, e subsídios para crianças. Estes deveriam ser ofertados de forma 

contínua, evitando-se, assim, o agravamento da pobreza nas famílias grandes. 

No plano internacional, o desafio lançado pela OIT provou ser significativo, especialmente para os 

países em desenvolvimento. A amplitude dos riscos e a cobertura, preconizadas pela Convenção nº 

102, estiveram, até o final do século XX, além das capacidades políticas, financeiras e operacionais de 

grande parte deles. Essa situação é confirmada pelo relatório da OIT de 2010/2011, em que se registra 

que apenas cinco dos países latino-americanos ofereciam proteção contra os oito riscos sociais 

previstos: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai. De fato, o Brasil aprovou a Convenção em 

20082; o Uruguai, em 2010; a Argentina, em 2011. 

Neste trabalho, são analisados o processo de construção e a configuração atual dos benefícios 

monetários que compõem a seguridade social da Argentina e do Brasil. A empiria utilizada abrange a 

                                                      
1 Este trabalho compõe o projeto de pesquisa “Sistemas de garantia de renda em perspectiva comparada”, 
que está sendo desenvolvido no âmbito do Publicus/FAFICH/UFMG, com o apoio financeiro da FAPEMIG. 
Agradeço muito este apoio. 
2 Decreto Legislativo 269. 
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normatização dos benefícios e dados disponibilizados em agências nacionais e internacionais (órgãos 

governamentais dos dois países, CEPAL e ISSA). O objetivo é distinguir, com base na teoria de 

Esping-Andersen (1990a, 1990b), quais foram os atores que protagonizaram essa construção e o 

sentido de sua contribuição, o que é feito na primeira seção, e, na segunda seção, com base na teoria de 

Pierson (1993), quais são os desafios que essa trajetória coloca para a conformação, na atualidade, de 

sistemas que sejam simultaneamente universais e uniformes, que é provavelmente a única combinação 

para sua sustentabilidade financeira. 

Para a análise, os benefícios monetários são classificados quanto ao seu financiamento (contributivos, 

quase-contributivos e não-contributivos) e aos seus objetivos (proteção previdenciária, do trabalho e 

da família). Os benefícios contributivos são financiados por contribuições de empregadores, 

empregados e governos (cobrindo déficits); os quase-contributivos também têm financiamento 

tripartite, mas possuem alíquotas de contribuição reduzidas para os trabalhadores, em especial para 

aqueles com inserção instável no mercado de trabalho, se comparadas às definidas para os 

trabalhadores com inserção regular; por fim, os benefícios não-contributivos dividem-se em dois 

grupos: os que são financiados exclusivamente com recursos de impostos e os que são financiados 

apenas pelos empregadores. Os benefícios que compõem a proteção previdenciária são destinados à 

cobertura dos riscos de velhice, doença, invalidez e morte; os que compõem a proteção do trabalho 

destinam-se à cobertura de riscos ocupacionais e desemprego; por fim, a proteção da família é 

constituída por benefícios de diferentes modalidades. 

Em termos teóricos, a análise confirma a tese de Esping-Andersen sobre a influência da interação das 

variáveis, capacidade de mobilização da classe trabalhadora, natureza das coalizões políticas e legado 

de institucionalização do regime, especificamente, a forma e o período de incorporação da classe 

média. Mas a comparação mostra que a influência dos governos autoritários foi muito maior no Brasil 

que na Argentina e a presença de mais um ator: as organizações internacionais, em especial a OIT, 

cujas influências foram decisivas, respectivamente, para a ampliação da proteção previdenciária até 

meados do século XX e da proteção da família nas últimas duas décadas. 

A comparação entre os dois países confirma ainda a tese de Pierson (1993) de que decisões prévias 

influenciam decisões correntes, seja por terem fortalecido determinadas elites, grupos de interesse e 

públicos de massa, ao lhes dar acesso a determinados recursos e incentivos, seja pelos efeitos 

cognitivos dessas decisões sobre esses mesmos atores. Diferentemente do que ocorreu na Argentina, 

no Brasil, o protagonismo dos governos autoritários na construção da seguridade resultou na 

concessão de privilégios previdenciários à alta burocracia estatal que têm sido de difícil reversão e 

prejudicado a sustentabilidade das iniciativas de universalização das últimas três décadas.  
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1. A trajetória da seguridade social na Argentina e no Brasil 

Para Esping-Andersen (1990a, 1990b), a origem e o desenvolvimento do Welfare State, do qual a 

seguridade social emerge como política responsável pela quase totalidade dos gastos, estão 

relacionados com a interação de três variáveis: a natureza da mobilização de classe, especialmente da 

classe trabalhadora, a estrutura das coalizões políticas no poder e o legado histórico de 

institucionalização do regime. Países que contaram com uma classe trabalhadora organizada; partidos 

de esquerda ocupando o poder por períodos razoáveis de tempo e com recursos suficientes para tomar 

e manter suas decisões e incorporaram precocemente a classe média compõem o cenário de 

emergência e desenvolvimento de regimes sociais-democratas, caracterizados por benefícios 

generosos e universais. Em sentido oposto, países em que a classe trabalhadora possuía baixos níveis 

de organização sindical e ou partidária e ou contaram com partidos de direita organizados em 

coalizões no poder mais coesas e duradouras construíram regimes liberais, configurando um dualismo 

entre aqueles que dependem da proteção pública e os que podem comprar essa proteção no mercado. 

Um terceiro tipo de regime, o corporativista ou conservador, emergiu, segundo o autor, nos países em 

que “(...) o legado histórico do corporativismo estatal foi ampliado para atender a nova estrutura de 

classe “pós-industrial”” (1990a, p. 108) e a Igreja Católica exerceu forte influência, no sentido de 

preservação da família tradicional. O resultado da interação dessas duas forças seria um regime que 

reforça as diferenças de status instituídas pelo mercado, podendo acrescentar a elas (mantendo ou 

mesmo reforçando) as desigualdades estabelecidas entre servidores públicos e trabalhadores do setor 

privado. Os privilégios teriam como objetivo de assegurar a lealdade dos primeiros à autoridade 

estatal, especialmente nos governos autoritários (1990b). 

Como em grande parte da América Latina, a proteção previdenciária no Brasil e, em menor medida, na 

Argentina esteve marcada pela segmentação organizacional e setorial, privilegiando-se as categorias 

com maior poder de barganha. Mas a Argentina promoveu a universalização da proteção 

previdenciária bem antes que o Brasil, ainda na primeira metade do século XX, concedendo 

aposentadorias e pensões quase-contributivas e não-contributivas para segmentos de baixa renda 

excluídos ou com inserção precária no mercado de trabalho, um traço característico da América 

Latina. No Brasil, por outro lado, aposentadorias e pensões quase-contributivas e não-contributivas 

para pessoas de baixa renda foram criadas, respectivamente, apenas no início da década de 1970 e 

meados da década de 1990. A contraface desse atraso, foi a concessão precoce de pensões quase- 

contributivas para a magistratura e militares, que ficaram em vigência até o início do século XXI, e de 

aposentadorias não-contributivas para servidores públicos, civis e militares, na década de 1930, que 

ficaram em vigência até a década de 1990. 

Nos dois países, a trajetória da proteção previdenciária contou com a participação relevante de 

ditaduras militares que lograram promover a unificação administrativa dos diferentes esquemas então 

vigentes e estabelecer as bases organizacionais para a solidariedade que estrutura os sistemas públicos 
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de repartição, que atingiram, no final do século XX, níveis relativamente altos de universalização. 

Mas, no lançamento das bases dessa proteção, os dois países divergiram significativamente, com a 

presença de coalizão de esquerda na Argentina, os governos de Péron (1946-1955)3, e o governo 

autoritário de Vargas (1930-1945) que, a despeito de sua proatividade na garantia de direitos aos 

trabalhadores, manteve e ampliou os privilégios da burocracia pública. Com o fim do ciclo 

desenvolvimentista, ambos os países iniciaram trajetórias divergentes dessa proteção, resultantes da 

escolha de diferentes alternativas para a solução da crise fiscal. No que se refere às outras duas 

proteções – a do trabalho e a da família -, os dois países apresentam trajetória bastante semelhante: as 

bases foram lançadas na primeira metade do século XX, ampliando-se significativamente na primeira 

década do século XXI. 

No que se refere à proteção previdenciária da Argentina, os primeiros esquemas remontam ao início 

do século XX, quando surgiu a caja para funcionários civis da administração nacional, mas o período 

mais intenso de incorporação dos trabalhadores foram os governos de Perón (1946-1955), quando 

diversas categorias passaram a contar com Cajas de Previsión4 (Anlló e Centrángolo, 2007). 

Além dessas caixas, Péron avançou na área previdenciária com duas outras iniciativas: (a) a 

constituição, em 1954, do Régimen Nacional de Previsión5, no qual os benefícios ofertados às 

diferentes categorias foram homogeneizados (Arza, 2012, Pessolani, S/D); (b) a criação de 

aposentadorias não contributivas, que também passaram a compor o Régimen, para pessoas idosas e 

incapacitadas para o trabalho com renda baixa e para pessoas sem histórico contributivo regular. O 

primeiro segmento teve esse direito assegurado em 1947, quando se estabeleceu que o Poder 

Executivo nacional deveria garantir pensão a todo homem ou mulher viúvos ou solteiros, com 60 anos 

ou mais de idade, que não tivessem recursos suficientes nem acesso a benefício previdenciário; em 

1948, a idade de acesso a essa pensão foi aumentada para 70 anos, e a pensão foi estendida a pessoas 

incapacitadas para o trabalho que não tivessem recursos suficientes nem acesso a benefícios 

previdenciários6. As pessoas sem histórico contributivo foram contempladas com pensões especiais a 

serem concedidas pelo Congresso. A primeira regulamentação é de 1948, destinada a pessoas idosas 

que tivessem prestado serviços à nação e pessoas incapacitadas em atos políticos. Em 1964 e 1974, 

essa pensão especial foi estendida a pessoas premiadas em ciências ou letras e a artistas premiados7. 

Na ditadura militar do período 1966-1973, a previdência argentina passou por sua segunda 

                                                      
3 Os governos democráticos da Argentina foram protagonizados, durante todo o século XX, pela Unión Cívica 
Radical  (UCR) e o Partido Peronista. Em 1946, Péron conduziu a fusão dos partidos que o apoiaram na 
eleição (Unión Cívica Radical Junta Renovadora, Partido Laborista e Partido Independiente, formado por 
uma facção do Partido Conservador, formando o Partido Peronista, denominado, a partir de 1971, Partido 
Justicialista. A UCR foi criada em 1891, a partir da reunião de grupos de diversas ideologias, como liberalismo, 
nacionalismo, desenvolvimentismo, socialdemocracia. 
4 As principais Cajas foram: comerciários (1944), industriários (1946), trabalhadores rurais, autônomos e 
domésticos (1954). 
5 Ley 14.397/1954. 
6 Leys 13.025/1947 e 13.478/1948. 
7 Leys 13.337/1948, 20.733/1964, e 16.516/1974. 
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reestruturação. O processo foi iniciado em 1967, quando a gestão de 12 das cajas então existentes 

foram transferidas para três caixas nacionais8, destituindo-se, assim, os sindicatos de sua gestão. No 

ano seguinte, o Régimen Nacional foi extinto e criados dois novos esquemas: o Sistema Nacional de 

Previsión Social, destinado a trabalhadores dos setores público e privado, e o Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones para los Trabajadores Autonomos9. Em ambos, foram definidos valores mínimo e 

máximo dos benefícios, exigido o mesmo tempo de contribuição (30 anos), ofertados os benefícios 

contributivos e não-contributivos anteriores e criada a aposentadoria quase-contributiva por idade 

avançada, para a qual se exigia apenas um terço do tempo de contribuição exigido dos trabalhadores 

com inserção regular no mercado (10 anos). 

Assim, como ressalta Arza (2012), as reformas de 1967-1968 avançaram na eliminação da 

segmentação ocupacional e uniformizaram condições de acesso e benefícios para os trabalhadores dos 

setores privado e público. Cabe acrescentar que, além disso, elas mantiveram os benefícios não- 

contributivos existentes e criaram a aposentadoria quase-contributiva, universalizando, assim, a 

proteção previdenciária para trabalhadores com trajetória contributiva irregular. 

No curto período entre uma ditadura militar e outra (1967-1973 e 1976-1983), houve apenas uma 

mudança no sistema previdenciário argentino: o aumento, em 1974, da idade de acesso às pensões não 

contributivas estabelecidas em 1947-1948 para 80 anos10. Essa alteração prenunciou o projeto político 

dessa segunda ditadura que se notabilizou pela criação de privilégios previdenciários para setores 

estratégicos para a manutenção do regime: empresários, diplomatas e burocracia da Igreja Católica. 

Aos empresários foi concedida a isenção da contribuição, substituindo-se seus aportes por recursos 

fiscais, afetando assim, como ressalta Arza (2012) “(...) tanto os princípios da equidade do sistema 

como seu equilíbrio financeiro em médio prazo” (p. 188). Segundo a autora, essa contribuição foi 

restabelecida com o retorno da democracia, mas os aportes governamentais permaneceram. Aos outros 

dois setores, foram concedidas aposentadorias não contributivas por idade ou invalidez11. 

Findada a segunda ditadura militar, no Governo Raúl Alfonsin (1983-1989), da UCR, foram 

empreendidas três iniciativas destinadas à incorporação previdenciária, em bases não contributivas, de 

segmentos ainda não cobertos ou empobrecidos pela crise. A primeira, de 1989, foi a pensão vitalícia 

para mães de sete filhos ou mais; a segunda, de 1990, a pensão especial para pessoas com mais de 50 e 

40 anos que tivessem obtido medalhas olímpicas e paraolímpicas, respectivamente; a terceira 

iniciativa, também de 1990, beneficiou ex-soldados e civis que participaram da Guerra das Malvinas12. 

Esta foi a configuração da proteção previdenciária que desafiou o Governo Menem (1989-1999), 
                                                      
8 Ley 17.575/1967. As caixas então criadas foram: Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y 
Actividades Civiles, Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos, e Caja 
Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. 
9 Leys 18.037/1968 e 18.038/1968. 
10 Pensões criadas pela Ley 13.478/1948, modificadas pela Ley 20.267/1974. 
11Leys 21.540/1977 (bispos, arcebispos), 22.430/1981 (sacerdotes) e 22.731/1983 (diplomacia). 
12 Leys 23.746/1989, 23.891/1990, 23.848/1990. 
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levando a fazer uma reforma estrutural no sistema nos anos 1990, revertida posteriormente nos anos 

2000, como será visto na próxima seção. 

No Brasil, os primeiros esquemas previdenciários tiveram como objetivo o provimento de pensão e 

pecúlio para oficiais das Forças Armadas e servidores do Ministério da Fazenda: o Montepio 

Obrigatório dos Empregados do Ministério da Fazenda, posteriormente denominado Montepio Civil 

da União, e os Montepio para Famílias dos Oficiais do Exército e Montepio para Viúvas e Órfãos do 

Corpo da Armada, criados em 189013. Esses três esquemas tiveram vigência longa: as pensões do 

Montepio Civil foram concedidas até 2012; as dos montepios dos militares foram transformadas na 

pensão militar, em 196014. 

Ao longo do século XX, o Montepio Civil da União foi estendido a toda a magistratura. Até 1933, o 

benefício poderia chegar à terceira geração, e as filhas casadas tiveram direito vitalício ao benefício 

até sua cessação, exceto no período de 1933 a 1943. Em sua última normatização, de 1964, o valor da 

pensão foi fixado em 60% dos vencimentos15. 

O Montepio para Famílias dos Oficiais do Exército e Montepio para Viúvas e Órfãos do Corpo da 

Armada podiam ser acumulados com pensões de meio soldo instituídas ainda no Império (1827 e 

1795). Inicialmente destinado a oficiais dessas duas Forças, também foi estendida a outras categorias, 

em valor equivalente ao soldo. Em 1946, a pensão de meio soldo e a do montepio foram unificadas, 

assumindo a denominação “pensão especial”, transformada em “pensão militar” em 196016. 

No Governo Collor, fez-se a primeira tentativa de restrição no leque de beneficiários da pensão militar, 

que até então também beneficiava filhas casadas, e a contribuição foi aumentada. Mas a restrição no 

leque de beneficiários foi definida como inconstitucional, tendo que ser novamente aprovada em 

200017. Desde então, são contribuintes obrigatórios da pensão todos os militares, excluídos os cargos 

iniciais da carreira nas três Forças. A contribuição é de 7,5% dos vencimentos, e valor corresponde a 

100%. 

Para o restante do funcionalismo civil da União, a pensão foi instituída em 1926, quando foi criado o 

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos da União, que foi reestruturado em 1934 e 193818, 

assumindo a denominação Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (Ipase). 

Este foi também reestruturado em 1941, assumindo o formato de seguro privado, e o benefício passou 

a corresponder à poupança acumulada a partir de contribuições de 5% da remuneração. Mas esse 

                                                      
13 Decretos 942-A, 695 e 475, de 1890. 
14 A revogação do Montepio civil foi feita pelo Decreto s/n, de 25 de janeiro. A suspensão da concessão foi 
induzida por parecer do Tribunal de Contas da União (nº 033.041/2012-1, de 2010). A partir de 2012, ao 
falecimento do filiado deve decorrer a restituição dos fundos por ele acumulados. A alteração na pensão dos 
militares foi feita pela Lei 3.765/1960. 
15 Decreto 22.414/1933; Decreto-Lei 5.595/1943; Lei 4.477/1964. 
16 Decreto-Lei 9.698, de 1946. Estatuto dos Militares, e Lei 3.765, de 1960. 
17 Lei 8.216/1991; Ação Direta de Inconstitucionalidade 574-0 e Medida Provisória (MP) 2.131, reeditada em 2001, 
pela MP 2215-10. 
18 Decretos 5.128/1926 e 24.563/1934; Decreto-Lei 288/1938. 
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formato foi revertido em 1958, quando a contribuição de 5% passou a incidir sobre apenas 50% dos 

vencimentos, e o valor da pensão voltou a ser equivalente à remuneração. Com essa configuração, o 

Ipase fez a gestão da pensão até 1967, quando na reestruturação da seguridade, ele foi incorporado, ao 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Naquela ocasião, a contribuição de 5% passou a 

incidir sobre 100% da remuneração, mantendo-se assim até 1990, quando foi regulamentada a 

previdência do servidor público, nos termos estabelecidos pela Constituição de 198819. 

Como a pensão, a aposentadoria surgiu como um privilégio do funcionalismo tanto pela precocidade 

com que foi garantida, quanto por sua natureza: não-contributiva e com proventos equivalentes ou 

maiores que a remuneração. Para aqueles que ficassem inválidos, a serviço da nação, esse direito foi 

garantido pela Constituição de 1891; para o funcionalismo civil e militar, pela Constituição de 1934. 

Para os magistrados, a aposentadoria não contributiva ocorreria, conforme a Constituição de 1934, em 

três modalidades: por invalidez, com proventos integrais; compulsória e facultativa, com proventos 

proporcionais, configuração mantida nas Constituições seguintes e na Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional (LOMAN)20, de 1979. Mas essa lei criou mais uma modalidade de aposentadoria: a punitiva 

compulsória, incorporada pela Constituição de 1988. 

Para os militares, a regulamentação da aposentadoria surgiu em 1941, com o Estatuto dos Militares, 

pontualmente alterado em 1946. No Estatuto de 1971, as regras de reforma sofrem algumas 

modificações, que serão mantidas no Estatuto dos Militares de 198021 que, como a LOMAM, ainda 

está em vigor. Os proventos correspondem, regra geral, ao soldo do posto imediatamente superior ao 

ocupado pelo militar quando na ativa. 

Ainda no que se refere à seguridade dos militares, cabe destacar ainda que o Estatuto de 1980 inova ao 

criar a assistência médico-hospitalar exclusiva, exigindo para a mesma uma contribuição de 3% dos 

proventos ou remuneração, aos quais se somam os 7,5% previstos para a pensão militar. Para os outros 

benefícios da seguridade, não há contribuições estipuladas. 

A diplomacia e os congressistas brasileiros também adquiriram privilégios previdenciários na segunda 

metade do século XX, que ainda estão em vigor. Para a diplomacia, o privilégio refere-se a idades 

menores para a aposentadoria, estabelecidas pela primeira vez em 1974 e reformuladas em 197822. 

Para os congressistas, o privilégio surgiu em 1963, quando foi criado o Instituto de Previdência dos 

Congressistas (IPC), destinado a parlamentares e funcionários do Congresso, em bases mais 

favoráveis. Em 1997, IPC foi substituído pelo Plano de Seguridade Social dos Congressistas23. O 

                                                      
19 Decreto-Lei 3.347/1941; Lei 3.373/1958; Decreto-Lei 72/1966; Lei 8.112/1990. 
20 Lei Complementar 35/1979. 
21 Decretos-Lei 3.864/1941 e 9.698/1946. Entre os estatutos de 1946 e 1971, foi promulgado outro em 1969 
(Decreto-Lei 1.029), que deixou a normatização do processo de reforma para legislação especial. Leis 
5.774/1971 e 6. 880/1980. 
22 Leis Complementares 21 e 34. 
23 Lei 9.506/1997. As alíquotas de contribuição dos servidores se mantiveram constantes, mas a base de 
incidência variou na década de 1980 (Leis 7.087/1982, 7.266/1984, 7.586/1987). 
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acesso à aposentadoria e à pensão passou a ocorrer nas mesmas bases estabelecidas para o servidor 

civil, mas os valores da aposentadoria e da pensão não podem ser inferiores a 26% e 13% da 

remuneração, respectivamente. 

Para policiais, assim como para alguns segmentos de trabalhadores que desenvolvem atividades 

perigosas, insalubres e árduas e professores, as condições previdenciárias privilegiadas relacionam-se 

ao menor tempo de contribuição e ao valor dos benefícios (equivalentes à remuneração). A primeira 

iniciativa foi destinada aos policiais militares em 1957, sendo estendida aos policiais civis em 1965. 

Em 1985, os benefícios para os dois segmentos foram equiparados. Em 2015, a exigência de tempo de 

contribuição passou para 25 anos, com pelo menos 15 de atividade policial24. 

Para o restante do funcionalismo civil, a aposentadoria não contributiva, instituída pela Constituição 

de 1934, foi regulamentada em 1939, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Foi 

destinada aos servidores efetivos e comissionados. Essa regulamentação foi alterada em 1952, quando 

a cobertura foi estendida aos extranumerários (contratados, diaristas etc.) e servidores de autarquias e 

permitiu, contrariando a Constituição de 1946, que os proventos superassem a remuneração em até 

20%. A equiparação de proventos à remuneração foi incorporada ao Estatuto apenas em 197925 e 

mantida na regulamentação da Constituição de 198826. 

Os trabalhadores em regime de dependência no setor privado também tiveram seus direitos 

previdenciários preconizados pela Constituição de 1934. A eles deveriam ser garantidos serviços 

médicos e previdência a favor da velhice, invalidez, maternidade e nos casos de acidente de trabalho e 

morte, mediante contribuições equivalentes da União, do empregador e do empregado. A Constituição 

de 1946 ampliou essas garantias, incluindo doença, velhice e invalidez. 

Mas a previdência do trabalhador do setor privado também antecedeu a Constituição de 1934, 

estruturando-se, no entanto, em bases mais precárias que as estabelecidas para o funcionalismo e 

focando apenas uma parte da população trabalhadora: a urbana formalmente inserida no mercado de 

trabalho, configurando o que será denominado por Santos (1979, p. 75) “cidadania regulada”, uma 

cidadania “(...) cujas raízes encontram-se, não em um código de valores políticos, mas em um sistema 

de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido por 

norma legal”. Seriam cidadãos apenas os “(...) membros da comunidade que se encontram localizados 

em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei”. 

A iniciativa pioneira remonta aos governos autoritários e oligárquicos da República Velha. Refere-se à 

criação, em 1923, da Caixa de Aposentadorias e Pensões (CAP) dos ferroviários27. O modelo foi 

                                                      
24 Leis 3.313/1957, 4.878/1965; Leis Complementares 51/1985, 152/2015. Essa última lei elevou a idade de 
aposentadoria compulsória para todos os servidores do Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensorias Públicas e Tribunais e Conselhos de Contas. 
25 Decreto-Lei 1.713/1939; Leis 1.711/1952 e 6.701/1979. 
26 Lei 8.112/1990. 
27 Decreto 4.682/1923. 
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estendido a outras empresas28 e, em 1947, segundo Carvalho (2006), havia 47 caixas. Mas a grande 

variação nas contribuições e benefícios por elas ofertados levou o Governo Dutra, em 1949, a 

uniformizar as que eram vinculadas a serviços públicos29. 

Paralelamente à difusão das CAP, Vargas protagonizou, em 1933, outra inovação: o Instituto de 

Aposentadoria e Pensões (IAP) dos marítimos. O esquema foi estendido a cinco outras categorias: 

comerciários, bancários e industriários (1934), servidores públicos (o Ipase, de 1938) e trabalhadores 

de empresas de transportes de cargas (1939). Mas, como nas CAP, contribuições e benefícios dos IAP 

variavam bastante, o que levou Vargas a uniformizá-los em 1954, excluindo da reforma o Ipase30. 

Essa configuração da seguridade brasileira foi mantida até o regime militar (1964-1985), quando ela 

sofreu ampla reestruturação. O processo foi iniciado em 1966, com a unificação da gestão dos seis IAP 

no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), cuja responsabilidade era fazer a gestão do então 

denominado Sistema Geral da Previdência Social. As bases legais da iniciativa foram lançadas, em 

1960, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS)31. 

A cobertura previdenciária prevista na LOPS abrangia todos que exercessem atividade remunerada e 

seus dependentes, excluídos os trabalhadores rurais e domésticos, assim como os servidores civis e 

militares. A ampliação da cobertura foi objeto de atenção dos governos militares: em 1971, foram 

incorporados os trabalhadores rurais; em 1973, os trabalhadores avulsos, autônomos e domésticos; em 

1974, as pessoas idosas e incapacitadas, com renda baixa e histórico contributivo irregular, e, por fim, 

na década de 1980, os servidores municipais e estaduais que tivessem garantida apenas a 

aposentadoria32, e outros grupos menores33. 

Condições de acesso e benefícios variavam entre os segmentos. Para os trabalhadores urbanos em 

regime de dependência e autônomos, a contribuição foi fixada em 8% e 16% do salário de 

contribuição, respectivamente34. Os benefícios a eles destinados eram as aposentadorias por invalidez, 

velhice, especial e tempo de serviço e a pensão, além de benefícios componentes da proteção do 

trabalho e da família, como será visto à frente. Para os servidores da União, a contribuição era de 5% 

do salário para acesso à pensão, aos quais foi acrescido, em 1973, mais 1%, para acesso a outros 

benefícios. Para os servidores de estados e municípios, incluídos como segurados facultativos em 

1973, foi estabelecida contribuição de 4% do salário de contribuição (e contribuição patronal em valor 

correspondente) para acesso a todos os benefícios, também excluída a aposentadoria. 

As pessoas idosas e pessoas incapacitadas para o trabalho e os trabalhadores rurais, com renda baixa e 
                                                      
28 Especialmente as prestadoras de serviços públicos: telegráficos e radiotelegráficos (1928); serviços de força, 
luz e bondes (1930); demais serviços públicos (1931); serviço de mineração (1933); aeroviários, trapiches e 
armazéns, estivadores (1934). 
29 Decreto 26.778/1949. 
30 Decreto 35.448/1954. 
31 Decreto-Lei 72/1966 e Lei 3.807/1960. 
32 Leis Complementares 11 e 16, de 1971; Leis 5.890/1973, 5.889/1973, 6.179/1974 e 6.887/1980 
33 Leis 7.004/1982, 7.070/1982, 7.986/1989. 
34 Decreto-Lei 72/1966; Leis 5.890/1973 e 6.887/1980. 
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histórico contributivo irregular, foram incorporados em bases quase-contributivas, dando-se, assim, 

ainda durante o regime militar, os primeiros passos no rompimento dos limites da cidadania regulada. 

As primeiras foram incorporadas em 197435. Os critérios de acesso eram (a) contribuição por pelo 

menos 12 meses ou (b) exercício de atividade remunerada por pelo menos cinco anos ou (c) filiação ao 

INPS após 60 anos. Os benefícios eram a Renda Mínima Vitalícia (RMV), destinada aos maiores de 

70 anos e aos inválidos, ambos sem capacidade para o trabalho e com renda menor que 60% do salário 

mínimo da região. O benefício não poderia ser maior que 60% desse salário, e os beneficiários teriam 

direito à assistência médica. O custeio desse benefício ficou por conta do INPS e do Programa de 

Assistência ao Trabalhador Rural (Prorural), em valor correspondente a 0,4% de suas receitas. 

O Prorural, criado em 1971, foi a primeira iniciativa efetiva de proteção do trabalhador rural brasileiro, 

culminando um longo e custoso processo que se iniciou em 1955, com a criação do Serviço Social 

Rural (SSR), e teve como marco importante a aprovação, em 1963, no governo do trabalhista de João 

Goulart, Estatuto do Trabalhador Rural que, entre outras coisas, deveria garantir assistência médica ao 

trabalhador rural e à sua família36. Os recursos para essa assistência viriam do então criado Fundo de 

Assistência e Previdência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL). 

O público-alvo do Prorural era os trabalhadores rurais com vínculo formal (o da agroindústria) e 

informal de trabalho, além do produtor individual ou em regime de economia familiar. A proteção 

abrangia assistência médica, aposentadoria por velhice ou invalidez e pensão, equivalentes a 50% e 

30% do maior salário mínimo, respectivamente. A esses benefícios foram acrescidos, em 1980, o 

auxílio-funeral e os auxílios doença e reclusão, em valor correspondente a 50% do salário mínimo37. 

Cabe ressaltar que a reorganização da proteção previdenciária levada a termo pelos militares 

inscreveu-se em um processo mais amplo de reestruturação da seguridade, abrangendo também os 

direitos trabalhistas, e as políticas de assistência social e de saúde. Dessa perspectiva, adquire relevo o 

fato de que a contraparte do avanço no sentido da universalização da previdência (benefícios quase- 

contributivos) foi a restrição da proteção até então ofertada pelas entidades privadas de assistência 

social aos segmentos não inseridos ou não passíveis de inserção no mercado de trabalho. 

A esse respeito, cabe lembrar que, como ocorreu com a previdência para os trabalhadores do setor 

privado, as bases da assistência social foram lançadas na Era Vargas, especificamente em 1942, 

quando foram destinados recursos adicionais para o financiamento das ações coordenadas pela Legião 

Brasileira de Assistência (LBA)38. Com a reestruturação dos direitos trabalhistas na segunda metade da 

                                                      
35 Lei 6.179/1974. 
36 Lei 4.214/1963. 
37 Lei Complementar 16/1971 e Lei 7.604/1987. 
38 Decreto-Lei 4.830. Os recursos viriam de: (a) cota mensal correspondente a 0,5% do salário de contribuição 
dos segurados de IAPs e CAP; (b) cota mensal a ser paga pelos empregadores, de importância igual à 
anterior; (c) cota a ser paga pela União, também de valor igual ao da arrecadação estabelecida para os 
segurados. Embora as contribuições dos empregados à LBA tenha sido extinta em 1945, permaneceram a 
dos empregadores, que passou para 0,5% da folha, e do governo, em valor correspondente ao pago pelos 
empregadores. 
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década de 1960, especificamente com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

que substituiu a estabilidade no emprego após dez anos de serviço39, foi cessada a destinação desses 

recursos. Doravante, a LBA seria financiada apenas por subvenções do Governo Federal, 

precarizando-se assim, ainda mais, a proteção destinada a setores excluídos do mercado de trabalho. 

Coube à Constituição de 1988 dar o último passo para a universalização da proteção previdenciária e a 

estabelecer a suficiência dessa proteção, nos termos de Beveridge, definindo o salário mínimo como 

valor mínimo dos benefícios. A universalização foi feita com a criação da aposentadoria não 

contributiva para pessoas idosas e pessoas incapacitadas para o trabalho, com renda baixa, no valor de 

um salário mínimo. Na regulamentação dessa renda40, definiu-se que ela seria um Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) para pessoas com 70 anos ou mais e pessoas com deficiência, ambos os 

segmentos oriundos de famílias com renda per capita menor que ¼ do salário mínimo. A idade de 

acesso ao benefício para o idoso foi diminuída, em 2003, quando também foi garantida a exclusão, no 

cálculo da per capita, dos recursos oriundos de BPC, já concedidos a outros membros do grupo 

familiar da pessoa idosa, regra estendida à pessoa com deficiência, em 2010 (MIRANDA, 2013). 

Mas, apesar desses avanços, a reforma previdenciária feita Constituição de 1988 manteve intactos, 

senão reforçados, o dualismo e a segmentação construídos ao longo do século XX: primeiro, ela 

distinguiu a previdência dos servidores públicos da dos trabalhadores do setor privado, mantendo para 

os primeiros os privilégios estabelecidos anteriormente. 

Para o trabalhador rural, a Constituição de 1988 manteve a incorporação em bases quase-contributivas 

para o segurado especial e a idade de aposentadoria menor em cinco anos em relação à definida para 

os trabalhadores urbanos. Para os trabalhadores urbanos do setor privado, autônomos, domésticos e 

segmentos menores, foi constituído o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) conforme 

denominação dada pela regulamentação da Constituição, em 199141. Para os trabalhadores do setor 

público, foi permitido a cada ente federativo instituir, no âmbito da respectiva competência, Regime 

Jurídico Único (RJU), posteriormente denominados Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)42. 

No Plano de Seguridade Social do Servidor Público, instituído no âmbito da União, em 1990, foram 

assegurados os mesmos direitos previdenciários para servidores efetivos, comissionados e contratados 

da administração direta e indireta (autarquias e fundações) e ocupantes de cargos eletivos. O 

financiamento seria feito por contribuições dos servidores, variando de acordo com a remuneração43, 

exceto a aposentadoria, que seria de responsabilidade integral do Tesouro Nacional. O caráter não 

contributivo da aposentadoria foi vetado pelo Presidente Collor, mas o veto foi derrubado pelo 

Congresso Nacional. Apenas em 1993, a natureza contributiva da aposentadoria do servidor foi 

                                                      
39 Lei 5.107/1966. 
40 Lei 8.742. 
41 Leis 8.212/1991, 8.213/1991. 
42 Leis 8.112/1990, 9.717/1998. 
43 Emenda Constitucional 3. 
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finalmente estabelecida, mas não houve alterações na alíquota de contribuição44. 

A iniciativa de Collor abriu o debate em torno das condições de sustentabilidade da previdência, que 

ainda está em curso e tem orientado as reformas, todas tendentes à equiparação das regras do RGPS e 

do RPPS e à redução no valor dos benefícios, como será visto na segunda seção. 

No que se refere à proteção do trabalho, verifica-se trajetória e configuração bastante semelhante na 

Argentina e no Brasil, sendo suas bases lançadas no início do século XX. Na Argentina, a primeira 

iniciativa foi em 191545, quando foi estabelecido que todo empregador seria responsável pelos 

problemas decorrentes de doença e acidente sofridos por seus empregados no percurso e decurso do 

trabalho, exceto se provada a culpa do trabalhador. O seguro podia ser contratado a uma seguradora 

privada ou garantido diretamente pela empresa. 

Essa configuração foi reestruturada na década de 1990, quando foram criados novos benefícios e 

ampliada a cobertura. Atualmente, estão cobertos contra acidente e doença profissionais os 

trabalhadores dos setores público e privado, mas o Executivo Nacional pode incluir os domésticos, 

autônomos e voluntários46. O financiamento permanece como responsabilidade do empregador, que 

pode contratar uma Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) ou garanti-lo diretamente. 

No Brasil, a proteção contra os riscos ocupacionais foi inaugurada com a obrigação do empregador de 

indenizar o trabalhador nos casos de acidente e moléstia atribuíveis diretamente à atividade 

profissional47. O conceito de acidente foi ampliado em 192448, passando a abranger doenças 

decorrentes da atividade profissional. 

Essa proteção foi assimilada pela Constituição de 1934 e reafirmada pela de 1937, que inovou 

atribuindo às associações de trabalhadores a gestão do seguro. No Governo Vargas, em 194449, essa 

responsabilidade foi atribuída aos IAP, e a proteção foi ampliada para acidentes do percurso do 

trabalho. Essa configuração perdurou até o regime militar, quando a proteção dos riscos ocupacionais 

foi transferida para INPS50, abrangendo assistência médica, auxílio-doença, aposentadoria por 

invalidez e pensão. 

Essa configuração da proteção do trabalho brasileira foi confirmada, em linhas gerais, pela 

Constituição de 1988, que também formalizou o seguro desemprego, instituído em 198651. 

Inicialmente, esse benefício era financiado pelo Fundo de Assistência ao Desempregado52, mas passou 

a compor as obrigações do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em 1990. 

                                                      
44 Lei 8.688/1993. 
45 Ley 9.688/1915. 
46 Leys 24.028/1991, 24.557/1995. 
47 Decreto 3.724/1919. 
48 Decreto 24.637/1924. 
49 Decreto-Lei 7.036/1944. 
50 Lei 5.316/1967. 
51 Decreto-Lei 2.283/1986. 
52 Fundo a ser provido pelo imposto sindical, conforme a Lei 6.181/1974. 
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A partir da década de 1990, as alterações na proteção do trabalho da seguridade social brasileira, como 

na argentina, foram no sentido de ampliação do público-alvo, como será visto na segunda seção. Aqui, 

cabe tratar ainda da evolução da proteção da família, que teve na Argentina, ao contrário do que 

ocorreu no Brasil, uma trajetória sempre ascendente em termos de público-alvo e benefícios. 

A origem dos benefícios para a família na Argentina remonta ao início do século XX, quando foi 

instituída a garantia do emprego de mulheres no período pré e pós o parto53. Ainda na primeira metade 

do século XX, foram garantidas condições de trabalho favoráveis para gestantes e lactantes e 

remuneração no período de licença das gestantes54. Em 1934, foi regulamentada a Protección de 

Maternidad e Infancia, mantendo-se a proibição do trabalho de mulheres no período pré e pós-parto e 

garantindo a elas cuidados médicos e um benefício equivalente à remuneração integral durante o 

afastamento. O financiamento desse subsídio era feito por contribuições das trabalhadoras, dos 

empregadores e do Estado55, mas, em 1936, os empregadores foram responsabilizados pelas 

contribuições das trabalhadoras com remuneração menor. 

Esse quadro permaneceu inalterado até a ditadura militar do período 1966-1973. Em 1968, os 

benefícios familiares garantidos pelas Cajas de Subsidios e de Asignaciones Familiares dos 

empregados do comércio, indústria e empresas estatais foram homogeneizados, e todas as 

trabalhadoras liberadas da contribuição para o benefício maternidade56. Além deste, as caixas 

garantiam benefício por matrimônio, nascimento e filho e para cônjuge e família numerosa, 

configuração mantida até 1996, quando essa proteção passa por nova reorganização. 

Na seguridade social brasileira, a atenção à família também surgiu na Era Vargas, em bases não- 

contributivas para o trabalhador, mas restrita ao funcionalismo público. As iniciativas foram a criação 

do abono familiar para o funcionário chefe de família numerosa, cuja remuneração fosse insuficiente 

para as necessidades57, e a uniformização dos benefícios e contribuições dos IAP, em 1954, o que 

universalizou os auxílios maternidade (30 dias) e funeral para todos segurados58. Esses dois benefícios 

foram previstos na LOPS aprovada em 1960, mas em sua implementação, em 1966, foi mantido 

apenas o auxílio-funeral. 

O Governo Goulart deu o segundo passo na proteção da família, criando, em 1963, o salário-família 

para segurados dos IAP que tivessem filhos menores de 14 anos59. No regime militar, esse benefício 

foi estendido, em 1968, sem restrição de idade, aos filhos com deficiência, e o seu financiamento 

transferido para o empregador; em 1973, ele passou a compor a proteção garantida pelo INPS e foi 

recriado auxílio-natalidade (30 dias). O financiamento desses três benefícios para a família (auxílios 

                                                      
53 Ley 5.291/1907. 
54 Leys 11.317/1924, 11.932/1932. 
55 Ley 11.933/1934. 
56 Ley 18.017/1968. 
57 Decreto-Lei 3.200/1941. 
58 Decreto 35.448/1954. 
59 Lei 4.266/1963. 
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natalidade e funeral e o salário-família) passou a ser feito com contribuições dos trabalhadores, 

empregadores, e o acesso garantido após 12 contribuições60. 

Na regulamentação da proteção da família instituída pela Constituição de 1988, verificam-se três 

diferenças em relação ao quadro anterior: (a) não exigência de carência para o auxílio-reclusão e 

salário-família; (b) os auxílios natalidade e funeral foram transferidos para a política de assistência 

social; (c) foi criado o salário-maternidade, destinado a mães ou adotantes seguradas, finalmente por 

um período de 120 dias. 

A configuração da proteção da família da seguridade social argentina e brasileira, assim como a 

proteção do trabalho, passou por ampliações significativas a partir de 1990, empreendidas 

simultaneamente às restrições da proteção previdenciária, como será visto na próxima seção. 

2. Os desafios da configuração atual da seguridade social da Argentina e 
do Brasil 

Políticas prévias influenciam o processo de definição de novas políticas, assumindo, assim, o status 

atribuído a outras variáveis independentes; por exemplo, as instituições formais sob as quais ocorrem 

essas definições (Skocpol, 1992; Thelen; Steinmo, 1992; Weir; Skocpol, 1999). Na tentativa de 

qualificar esse argumento, o de que “policies produce politics”, Pierson (1993) distingue dois 

mecanismos por meio dos quais essa influência ocorre. O primeiro seriam os recursos e incentivos 

atribuídos por decisões prévias a elites governamentais, grupos de interesse e públicos de massa; o 

último, os efeitos cognitivos dessas decisões sobre esses mesmos atores (p.595-8). 

Restringindo a discussão ao primeiro mecanismo – recursos e incentivos previamente fornecidos a 

determinados atores -, o argumento de Pierson é que políticas prévias podem, primeiro, incentivar a 

criação de determinadas capacidades administrativas, restringindo assim o desenvolvimento de outras, 

o que induz políticos e burocratas a tomarem decisões que se coadunam com as capacidades 

existentes; segundo, favorecer determinados grupos de interesse, fornecendo-lhes recursos financeiros 

e ou acesso privilegiado ao processo decisório e, assim, aumentar seu potencial de participação ou 

influência nos processos em curso. 

Na análise desenvolvida na seção anterior, verificou-se que as decisões tomadas no lançamento das 

bases da proteção previdenciária brasileira foram constituídas pelos governos autoritários da República 

Velha e por Vargas, privilégios significativos a segmentos da burocracia estatal, os quais foram 

mantidos e mesmo reforçados pelos governos posteriores, dado o poder de veto dessas burocracias às 

reformas uniformizadoras, incluindo as tentadas pelos governos democráticos recentes. 

Na proteção previdenciária argentina, o quadro é bastante diferente. Privilégios surgiram apenas na 

segunda ditadura militar e, como será visto, no Governo Menem (1989-1999), que tentou angariar o 
                                                      
60 Lei 5.559/1968; Lei 5.890/1973. 
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apoio da alta burocracia dos três Poderes, além dos sindicatos, para a reforma estrutural. 

A tentativa de cooptação foi feita com a criação, em 1991, da pensão vitalícia não-contributiva para 

presidente e vice-presidente da Nação e juízes da Corte Suprema e de regimes previdenciários 

contributivos, mas com condições de acesso e valores privilegiados para a magistratura, burocracia do 

alto escalão do Poder Executivo e legisladores. A reforma estrutural foi feita em 1993. Com o apoio da 

elite burocrática, dos sindicatos e a pressão de seguradas privadas, conforme Silva (2006) e Loureiro 

(2012), colocou-se fim ao Sistema Nacional de Previsión Social e ao Regimen de Jubilaciones y 

Pensiones e criou-se o Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). 

O SIJP foi configurado como um sistema misto: um pilar público e outro privado, baseado na 

capitalização individual. A filiação foi tornada compulsória para todos os trabalhadores, pequenos 

empresários e autônomos, funcionários públicos, incluindo os ocupantes de cargos eletivos e excluídos 

os militares das Forças Armadas, pessoal da polícia e das forças de segurança. Aos que estavam 

filiados ao regime anterior foi aberta a opção de nele permanecerem. 

Apesar da reforma estrutural, o Governo Menem buscou ampliar a cobertura previdenciária com pelo 

menos quatro iniciativas, nos anos seguintes. A primeira foi a criação de condições facilitadas de 

afiliação das donas-de-casa; a segunda refere-se à “moratória previdenciária”, que facilitou a 

regularização de dívidas dos autônomos61. A terceira iniciativa foi a criação do Régimen Simplificado 

para Pequenos Contribuyentes, denominados “monotributaristas”, facilitando a incorporação de 

autônomos (vendedores, prestadores de serviços, segmentos de renda baixa) para acesso à 

aposentadoria por invalidez, pensão e benefícios de outros esquemas protetivos62. Por fim, a última 

iniciativa se refere à diminuição da idade de acesso às aposentadorias não contributivas instituídas em 

1947-1948 para 70 anos e sua extensão a pessoas com perda da capacidade de trabalho de pelo menos 

76%, ambos os grupos com renda baixa e sem acesso a benefício previdenciário63. 

O debate em torno do sistema previdenciário permaneceu nos anos seguintes, ampliando-se para todo 

o sistema de proteção (Bertranou et al., 2016), gerando revisão, nos anos 2000, das últimas mudanças 

na previdência e iniciativas destinadas ao enfrentamento da pobreza. 

Ainda no âmbito da proteção previdenciária, foram revogados, no governo do justicialista Duhalde,  

em 2002, os privilégios concedidos durante o Regime Militar e o Governo Menem, especificamente as 

pensões e aposentadorias especiais para bispos, arcebispos e equivalentes, à diplomacia e à alta 

burocracia dos três Poderes64. Os militares das Forças Armadas permaneceram cobertos por esquemas 

especiais, cuja regulamentação não é publicizada. 

Nos governos de Nestor Kirchner (2003-2007) e Cristina Kirchner (2007-2011 e 2011-2015), ambos 

                                                      
61 Leys 24.347/1994 e 24.476/1995. 
62 Ley 24.977/1998 
63 Refere-se às pensões instituídas pela Ley 13.478/948, modificadas pelo Decreto 432/1997.  
64 Ley 25.668/2002. 
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também do Partido Justicialista, a agenda de fortalecimento da seguridade foi intensificada por dois 

conjuntos de medidas. No primeiro, foi revertida a reforma estrutural dos anos 90. O processo foi 

iniciado em 2007, com a possibilidade de retorno ao sistema de repartição para segurados que haviam 

migrado para o regime de capitalização. No ano seguinte, foi colocado fim ao regime de capitalização 

e criado um novo sistema de repartição, o Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)65. Os 

benefícios, contribuições, condições de elegibilidade e valores garantidos no SIPA, conforme 

apresentado no Quadro 01, são os mesmos previstos no pilar público do extinto SIJP. O segundo 

conjunto de iniciativas dos governos Kirchner se inscreve na agenda de incorporação previdenciária. A 

primeira medida, de 2005, foi a criação da pensão para sobreviventes de beneficiários da 

aposentadoria não contributiva instituída em 1947-1948; a segunda, de 2009, foi à extensão do 

Régimen Simplificado para Pequenos Contribuyentes aos trabalhadores domésticos; a terceira, de 

2014, foi a ampliação do prazo para trabalhadores autônomos, filiados ao SIPA, e monotributaristas 

em idade de aposentar regularizarem suas dívidas previdenciárias66. 

Assim, a proteção previdenciária argentina caracteriza-se por sua universalização precoce e ausência 

de esquemas especiais, exceto para as Forças Armadas, polícia e forças de segurança, e de dualismo 

entre previdência dos trabalhadores do setor público e do setor privado, traços que caracterizam a 

previdência brasileira e que têm sido alvo das reformas a partir de meados da década de 1990, tanto 

pelos governos de coalizões lideradas pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), de 

centro-direita, quanto por governos de coalizões lideradas pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

As alterações promovidas nos governos Fernando Henrique (1995 a 2002), do PSDB, Lula (2003 a 

2010) e Dilma (2011 a 2015), ambos do PT, incidiram sobre os dois sistemas, o RPPS e o RGPS67. 

Entre as alterações feitas no RPPS, destacam-se a restrição da cobertura previdenciária ao servidor 

efetivo; a equiparação dos proventos ao teto estabelecido para o RGPS, se constituída previdência 

complementar; e a criação do “abono de permanência” para o servidor que tiver completado as 

exigências para a aposentadoria voluntária e permanecer em atividade até a idade de aposentadoria 

compulsória, e o aumento da idade desta para 75 anos. Entre as alterações feitas no RGPS, destaca-se 

a transferência para legislação infraconstitucional da definição do valor dos benefícios. Nos dois 

regimes, assegura-se tempo menor de contribuição (cinco anos) a mulheres, professores que exercem 

atividade na educação infantil e no ensino fundamental e médio e a trabalhadores que exercem 

atividades perigosas, insalubres e penosas. 

Contribuições e valores dos benefícios também foram redefinidos68. Em 1998, foi estabelecida a 

contribuição do servidor ativo e inativo, dos três Poderes da União, de 11% da remuneração ou 

                                                      
65 Leys 26.222/2007 e 26.425/2008. 
66 Decreto 1.450/2005 e Leys 26.565/2009 e 26.970/2014 
67 Emendas Constitucionais 19 e 20, de 1998, 41/2003, 88/2015, Lei complementar 15/2015. 
68 Leis 9.630/1998, 9.717/1999, 9.876/1999, 13.135/2015 e MP 676/2015. 
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proventos69; em 1999, foi proibida a existência, no RPPS, de benefícios diferentes dos garantidos no 

RGPS e limitada a contribuição dos entes federativos entre um e dois terços de seus custos, e 

redefinidas as regras relativas ao valor dos benefícios do RGPS, que passou a ser equivalente à média 

aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período 

contributivo, no caso das pensões por invalidez e especial, e a essa média multiplicada pelo Fator 

Previdenciário70, no caso das pensões por idade e tempo de contribuição. Em 2015, (a) foi permitido 

ao segurado optar pela não incidência desse fator, se o total resultante da soma da idade e tempo de 

contribuição for igual ou superior a 95 e 85 pontos, para homens e mulheres; (b) restringidos os 

períodos de vigência e valores da pensão e do auxílio-doença. 

Apesar das significativas alterações, os privilégios destinados a certas categorias de servidores foram 

mantidos intocados no pós-constitucional. Para algumas categorias, a diferenciação está resguardada 

pela própria Constituição de 1988 (por exemplo, militares das Forças Armadas, policiais civis e 

militares e bombeiros, professores da educação básica, ensino fundamental e médio, profissionais de 

atividades perigosas, penosas e insalubres); para outras, a diferenciação aproveita de brechas na 

Constituição ou a contraria frontalmente (congressistas). No caso dos servidores públicos e membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário federais foi constituída, em 2012, a previdência 

complementar71, e, assim, os que forem nomeados a partir de então terão o valor de seus benefícios 

previdenciários limitados ao teto estabelecido para trabalhadores do setor privado72. Entre os governos 

subnacionais, em 2015, apenas sete estavam avançando na implementação dessa previdência (São 

Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco e Rondônia). 

No Quadro 01, apresenta-se a configuração da proteção previdenciária da Argentina e do Brasil.  

                                                      
69 Essa regra foi alterada em 1999 (Lei 9.783 e ADIN nº 2010) e 2001 (MP 2.216-37). 
70 Índice constituído pela idade e o tempo de contribuição do segurado e a expectativa de sobrevida. 
71 Lei 12.618/2012. 
72 Emenda Constitucional 20/1998. 
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QUADRO 01 – Benefícios da proteção previdenciária da Argentina e do Brasil por 
modalidade (contributiva, quase-contributiva e não-contributiva) (2016) 

 
Fontes: Leis 8.212 e 8.213, de 1991 (Brasil), e informações consolidadas pela ISSA e ANSES 

(Argentina). 

Considerando que a institucionalização da previdência complementar no âmbito da União, em 2012, 

coloca fim, em grande medida, ao dualismo entre os trabalhadores do setor público e do setor privado, 

a comparação tem como foco apenas o RGPS. Mesmo com essa limitação e a não inclusão no quadro 

dos esquemas previdenciários especiais, como o dos congressistas, constata-se maior segmentação nos 

benefícios contributivos no Brasil que na Argentina. Na proteção previdenciária argentina, por outro 

lado, verifica-se maior segmentação no atendimento de segmentos de baixa renda e trajetória irregular 

no mercado de trabalho: são quatro tipos de aposentadorias quase-contributivas, destinadas a pessoas 

com renda e bens abaixo do nível de subsistência e sem acesso a benefício previdenciário, e dois tipos 

de não-contributivas, contra dois e um no Brasil, respectivamente. 

As alterações feitas na proteção do trabalho e na proteção da família, a partir da década de 1990, tanto 

na Argentina quanto no Brasil, foram em sentido inverso às da proteção previdenciária, abrangendo 

tanto a criação de novos benefícios quanto a ampliação de público-alvo. 

Na proteção do trabalho argentina, entre as inovações, está a criação do seguro-desemprego, em 1991, 

inicialmente destinado a trabalhadores urbanos e rurais73, mas estendido aos trabalhadores da 

construção civil, em 200074. 

Na proteção do trabalho brasileira, embora tenha havido redução do número de parcelas do seguro 

                                                      
73 Leys 24.013/1991, 25.191/1991. 
74 Ley 25.371/2000. 
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desemprego75 no Governo Dilma, ele foi estendido a trabalhadores resgatados de trabalho escravo e 

aos dispensados sem justa causa, que não possuem outra fonte de renda. Outra alteração importante foi 

a ampliação do público-alvo da proteção contra os riscos ocupacionais aos trabalhadores rurais e aos 

domésticos, em bases mais favoráveis que as estabelecidas para os trabalhadores em regime de 

dependência nos setores público e privado76. 

A configuração atual da proteção do trabalho da seguridade argentina e brasileira, cobrindo 

trabalhadores tanto do setor público quanto do setor privado, são apresentados no Quadro 02. 

Há duas diferenças importantes na proteção do trabalho argentina e brasileira: a primeira é a ausência 

da pensão por morte derivada de acidente e doença profissionais na primeira, que garante apenas uma 

indenização para essa eventualidade. Mas esse risco – a morte do arrimo familiar - está coberto pela 

proteção previdenciária, o que explica a diversidade de aposentadorias por invalidez vigentes naquele 

país, como visto anteriormente; a segunda diferença refere-se à cobertura da situação de incapacidade 

permanente parcial, feita no Brasil pelo auxílio-acidente que pode ser acumulado com renda de 

trabalho, e por benefícios por incapacidade permanente parcial, na Argentina. 

QUADRO 02 – Benefícios da proteção do trabalho da seguridade social da 
Argentina e do Brasil (2016). 

 
Fonte: ISSA (Argentina); Leis 7.990, de 1998; 8.212 e 8.213, de 1991, e 13.134, de 2015 (Brasil). 

Além da semelhança na configuração dessa proteção nos dois países, há que se destacar ainda que, em 

ambos, os benefícios contra os riscos ocupacionais não requer períodos de carência para acesso, exceto 

o seguro-desemprego e é não contributiva para os trabalhadores, sendo financiada exclusivamente por 

contribuições dos empregadores. 

No que se refere à proteção da família, as modificação na seguridade argentina iniciaram-se em 1996, 

no Governo Menem, quando foi instituído o Régimen de Asignaciones Familiares77, ampliando o 

público-alvo e o número de benefícios. Além dos trabalhadores em regime de dependência no setor 

                                                      
75 Leis 12.513/2015, 13.134/2015. 
76 Leis 8.540/1992, 13.202/2015. 
77 Ley 24.714/1996. 
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privado e os beneficiários do SIJP, foram incluídos os beneficiários da Ley sobre Riesgos de Trabajo e 

os beneficiários do seguro desemprego. Os benefícios familiares para trabalhadores do setor público, 

conforme Bertranou e Maurízio (2012) não compõem esse regime e variam entre os entes federativos. 

O movimento de ampliação da proteção da família na Argentina permaneceu nas décadas seguintes: 

em 2009, o Executivo Federal criou a Asignación Universal por Hijo - Proteción Social (AUH-PS) e, 

em 2011, a Asignación por Embarazo - Proteción Social78, contemplando a população não inserida ou 

com inserção precária no mercado de trabalho, nos mesmos termos da proteção oferecida até então aos 

trabalhadores segurados. Os segmentos então protegidos, conforme Maurízio e Vazquez (2014), são: 

os trabalhadores não cobertos pela seguridade, isto é, os informais e os domésticos com renda inferior 

ao salário mínimo, além dos desempregados que não têm acesso a seguro desemprego e os 

monotributaristas sociais, todos sem acesso a benefícios previdenciários de qualquer nível de governo. 

A proteção da família da seguridade brasileira também foi ampliada de forma significativa nas últimas 

décadas, com a criação de programas de transferência de renda para famílias pobres e ampliação do 

público-alvo de benefícios existentes. 

As modificações nessa proteção iniciaram-se em 1993, quando os auxílios natalidade e funeral 

passaram a compor os benefícios eventuais obrigatórios da política de assistência social, compondo, as 

garantias do que foi denominado, em 2005, Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Devem ser 

garantidos pelos governos municipais, que compartilham com os governos estaduais a 

responsabilidade por seu financiamento. 

O Governo Fernando Henrique inovou ao estender, em 2002, o benefício maternidade às trabalhadores 

rurais e às mães adotivas79 e criar programas de transferência de renda, posteriormente unificados no 

Programa Bolsa Família (PBF). Este surgiu no primeiro Governo Lula80, em 2004, a partir da 

unificação dos Programas Nacional de Renda Mínima (Bolsa Escola), Auxílio-Gás, criados em 2001, 

com o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, de 2003. 

O PBF destina-se a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. É formado por benefício- 

básico e benefícios-variáveis, o que faz com que o valor varie conforme a configuração familiar. Ao 

longo de sua vigência, houve mudanças importantes: em 2007, surgiu o benefício-variável para jovens 

(de 16 e 17 anos), a ser pago a até dois jovens da mesma família; em 2011, o número de quotas de 

benefício-variável foi ampliado para cinco, destinando-se a criança, nutriz e gestante; em 2012, foi 

criada a modalidade superação da pobreza extrema para famílias com crianças de até seis anos; e, por 

fim, em 2014, foi permitida a concessão do benefício para superação da pobreza extrema a famílias 

com crianças e adolescentes até 15 anos. Além do atendimento aos limiares de renda, o pagamento 

                                                      
78 Decretos 1.602/2009, 446/2011. 
79 Lei 8.861/1994, 10.421/2002. 
80 O programa foi criado pela MP 132/2003, convertida na Lei 10.836, e regulamentado pelo Decreto 
5.209/2004. 
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depende do cumprimento de condicionalidades referidas ao cuidado de crianças e adolescentes, 

gestantes e nutrizes, nas áreas de educação e saúde81. 

O PETI foi criado no Governo Fernando Henrique, em 1996, com o apoio OIT e Banco Mundial. Seu 

objetivo inicial foi combater o trabalho infantil em carvoarias da região de Três Lagoas (MS). Em 

2000, o programa foi estendido a todas as regiões do país, e o público-alvo ampliado, incorporando, 

em 2001, os adolescentes com 15 anos que desenvolvessem atividades de extremo risco, incluindo 

exploração sexual. Os objetivos então definidos foram a promoção do acesso, permanência e 

desempenho na escola; a implantação de atividades complementares no contraturno escolar (Jornada 

Ampliada); o apoio e orientação das famílias e, por fim, a concessão de uma complementação mensal 

de renda, denominada Bolsa Cidadã. Em 2005, o PETI passou a integrar o PBF, sendo suas ações 

destinadas a crianças e adolescentes de até 16 anos em atividades laborais; o pagamento da Bolsa 

Cidadã mantém-se para os casos em que a renda familiar per capita ultrapassa o limite para o acesso à 

transferência de renda do PBF82. 

Assim, apesar de todas as inovações, a proteção da família da seguridade brasileira ainda é mais 

restrita que a da Argentina, como mostra o Quadro 03. 

QUADRO 03 – Benefícios da proteção da família da seguridade social da 
Argentina e do Brasil, por tipo (contributivo e não contributivo) (2016) 

 
Fontes: Ministério Fazenda. AEPS, 2015; Resolução ANSES nº 299/16. 

No Brasil, a proteção da família está constituída por quatro benefícios não contributivos para 

população de baixa renda e dois benefícios contributivos. Configuração mais residual e focalizada que 

a desenhada na seguridade social argentina, na qual há nove benefícios não contributivos para o 

                                                      
81 Alterações feitas pelas MP 411/2007, Lei 12.512/2011; Lei 12.722/2012; Decreto 8.232/2014. 
82 Portarias MPAS 2.917/2000, SEAS/MPAS 458/2001, SENARC/SENAS MDS 666/2005. 
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trabalhador (financiados apenas para o empregador) e quatro não contributivos, destinados à 

população de renda baixa, financiados pelo Governo Nacional. Os primeiros são destinados aos 

trabalhadores em regime de dependência no setor privado, titulares da Ley de Riesgos do Trabajo e do 

SIPA e beneficiários do seguro desemprego Na modalidade não contributiva, destinada, conforme 

Bertranou e Maurízio (2012), a trabalhadores informais, pessoas sem seguro desemprego e benefício 

previdenciário e com renda menor que o salário mínimo, estão disponíveis quatro benefícios, nos 

mesmos valores dos ofertados aos trabalhadores. 

Como visto, as ampliações verificadas nas proteções do trabalho e da família inscreveram-se em um 

contexto mais geral de ajustes na proteção previdenciária, necessária em virtude do aumento de seus 

custos, decorrentes de seu amadurecimento e do aumento da expectativa de vida da população. 

No Brasil, as reformas restringiram-se à diminuição do valor dos benefícios e de sua vigência e à 

equiparação das regras de acesso e valores de benefícios nos esquemas destinados a trabalhadores dos 

setores público e privado. Apesar disso, algumas das reformas mais importantes do RPPS terão 

impacto apenas no longo prazo (em torno de 30 anos). Este é o caso, por exemplo, da limitação do 

valor máximo dos benefícios do RPPS ao estabelecido para o RGPS, que vale apenas para servidores 

nomeados a partir de 2012, data de implantação da previdência complementar. 

Na configuração atual dos gastos da seguridade social argentina e brasileira, ficam evidentes a 

uniformidade da proteção previdenciária da Argentina e o dualismo e a segmentação que caracterizam 

a brasileira, como pode ser observado nos indicadores da Tabela 01. 

TABELA 01 – Indicadores selecionados da seguridade social da Argentina e do 
Brasil 
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Fontes: SIAFI, LOA 2015; AEPS, 2015; Ministerio de Hacienda da Argentina, Gasto Público 
Consolidado.  

Notas: (1) Argentina: “gasto público” (Ministerio de Hacienda, Gasto Público Consolidado); 
Brasil: “despesas pagas” (SIAFI, LOAS, 2015). (2) Argentina: beneficiários dez./2015 (BESS: 
“beneficiários” das pensões contributivas e não contributivas; “titulares” das asignaciones 
por hijo e hijo discapacitado); Brasil: beneficiários dez./2015 (AEPS: "inativos e pensionistas" 
do RPPS e "beneficiários ativos" do FRGPS e INSS, inclusive BPC; Gobetti e Almeida (2016): 
“famílias beneficiadas” do Bolsa Família). 

Considerando gastos com a grande maioria dos benefícios que compõem a proteção previdenciária, do 

trabalho e da família da seguridade social83, verifica-se, em primeiro lugar, que as despesas do 

Governo Nacional argentino, relativamente ao Produto Interno Bruto (PIB), foram maiores que as do 

Governo Federal brasileiro (12,41 e 9,04, respectivamente). O maior esforço da Argentina está 

provavelmente relacionado com o valor médio maior dos benefícios (se comparado aos do RGPS 

brasileiro), mesmo considerando que os valores argentinos podem estar sobre-estimados84. 

A diferença nos valores médios dos benefícios da Previdência Social argentina e dos benefícios do 

RGPS brasileiro, que cobre a grande massa de trabalhadores, evidenciam os problemas da proteção 

previdenciária brasileira. O dualismo fica evidente no valor médio dos benefícios destinados aos 

aposentados e pensionistas da União e aos beneficiários do RGPS (R$8.562,89 e R$1.107,00, 

respectivamente). A segmentação é alta entre os dois grupos. Entre os aposentados e pensionistas da 

União, os do Poder Legislativo são os mais privilegiados (R$24.302,00), seguidos pelos do Judiciário 

(R$21.427,47) e, com distância maior, pelos do Executivo (R$8.028,14). Entre os do Executivo, há 

hierarquia também entre os militares das Forças Armadas (R$10.609,13) e civis (R$8.562,89). Entre 

os beneficiários do RGPS, a diferença a ser destacada é entre os segurados especiais e beneficiários do 

BPC, que têm seu benefício previdenciário limitado ao salário mínimo (R$788,00, em dez./2015) e o 

trabalhador do setor privado, cujo benefício médio é R$1.107,00. 

                                                      
83 Os benefícios cujos gastos não compõem as rubricas aqui consideradas são, no caso da Argentina, os 
benefícios acidentários, que estão sob a gestão de seguradoras privada, e O seguro-desemprego, nos dois 
países. 
84 No caso da Previdência Social, não há informação disponível sobre a inclusão dos militares das Forças 
Armadas e das forças policiais e de segurança nos dados sobre gasto e beneficiários; no caso das 
asignaciones, está disponível o gasto total com todas as asignaciones contributivas e não contributivas, mas 
computados apenas os titulares das não contributivas por hijo e hijo discapacitado. 



Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

 

 
ST 03 – ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

460 

CONCLUSÃO 

O dualismo e corporativismo da proteção previdenciária, instituídos desde suas origens, estão entre os 

fatores que explicam o atraso na universalização da seguridade brasileira em relação à argentina, na 

medida em que essa universalização faz-se apenas mediante a concessão de pensões e aposentadorias 

quase-contributivas e não-contributivas para segmentos de baixa renda e inserção irregular ou ausente 

no mercado de trabalho. Embora os benefícios quase-contributivos para esses segmentos tenham sido 

implantados nos dois países praticamente na mesma época (1967, na Argentina, e 1973, no Brasil), os 

não-contributivos surgiram na Argentina entre 1947 e 1948, quase cinco décadas antes de sua 

regulamentação no Brasil, em 1993. Em contrapartida, a previdência brasileira garantiu aposentadorias 

não contributivas a todo o funcionalismo público entre 1934 e 1993 (praticamente 60 anos de 

vigência), e pensões quase-contributivas à alta burocracia estatal e militar entre 1890 e 2012 (122 

anos). Na Argentina, privilégios a servidores públicos e alguns segmentos sociais foram concedidos 

apenas na segunda metade do século XX, especificamente pela segunda ditadura militar (1976-1983) e 

Governo Menem (1989-1999), mas foram revogados logo no início dos anos 2000. 

Os privilégios da proteção previdenciária brasileira têm sua origem nos governos autoritários da 

República Velha e de Getúlio Vargas, dependentes do apoio da alta burocracia estatal, e criaram 

clientelas que funcionaram como fortes atores de vetos às reformas uniformizadoras nas décadas 

seguintes, em especial a feita pela Constituição de 1988 e nas décadas de 1990 e 2000. Esses 

privilégios colocam-se, ainda, como obstáculos à sustentabilidade financeira da seguridade, 

pressionada, nas últimas três décadas, pelas iniciativas de universalização de suas garantias. 

A seguridade social argentina não apresenta problemas semelhantes. Com suas bases lançadas por 

coalizões de esquerda que, legitimadas pelo jogo democrático, foram capazes de configurar um 

sistema praticamente uniforme na primeira metade do século XX, que se foi universalizando até o 

início do século XXI. A legitimidade desse formato fez com que os privilégios tivessem vida curta. 
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RESUMO 

A observação da institucionalização das políticas públicas estaduais voltadas para a comunidade LGBT em 
Minas Gerais, com referência no ano de 2017, se estruturou sobre quatro eixos, a estas correlatos (a criação de 
leis e normas; o orçamento destinado ao público-alvo; a presença de órgãos públicos especializados; e as 
políticas públicas, projetos e ações existentes) e possui, como objetivo, a avaliação desse processo. A orientação 
sexual e a identidade de gênero ainda são fatores que tornam o público LGBT vulnerável frente à garantia da 
promoção dos direitos humanos e da cidadania e, apesar dos avanços nas iniciativas governamentais, muito ainda 
precisa ser feito pelo poder público estadual mineiro para a superação dessa realidade que fere, diariamente, 
garantias constitucionais. 
Palavras-chave: políticas públicas; população lgbt; minas gerais; direitos humanos. 
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UMA AVALIAÇÃO SOBRE A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS VOLTADAS PARA A COMUNIDADE LGBT NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2017 

MIRANDA, Luiz Fernando Prado de 

FERNANDES, Myla Freire Machado 

INTRODUÇÃO 

A invisibilidade da população LGBT no Brasil tem se tornado fenômeno preocupante e pauta 

relevante frente à discussão sobre políticas públicas. Mesmo com a carência de dados e dificuldades de 

se fazer um mapeamento efetivo das violações de direitos da comunidade LGBT a nível nacional, 

pode-se dizer que o Brasil tem apresentado números alarmantes relacionados à LGBTfobia. 

Infelizmente, esse contexto também se faz presente nos demais níveis da federação. Em 2014, Minas 

Gerais ocupou o segundo lugar no ranking de homicídios da população LGBT dos estados brasileiros. 

Esse levantamento, realizado pelo Grupo Gay da Bahia, demonstra que, apesar do regime democrático 

vigente no País e dos avanços na defesa dos direitos sociais, é preciso que estes sejam também 

consolidados sob a ótica das relações sociais, “pelo reconhecimento do outro como sujeito de 

interesses válidos, valores pertinentes e demandas legítimas”, segundo José Murilo de Carvalho 

(2010), e por uma cultura democrática que compreenda os conflitos e a diversidade de concepções e 

interesses pleiteados como direitos. O dado levantado pelo Grupo Gay da Bahia traz à tona a 

vulnerabilidade da população LGBT no estado de Minas Gerais e a inquietação que acompanha esse 

contexto social, fazendo surgir o questionamento: como tem atuado o poder público estadual frente à 

institucionalização das políticas públicas direcionadas para o público LGBT? 

A construção do presente trabalho estabelece a relação entre o processo de institucionalização das 

políticas públicas e a realidade da população LGBT em Minas Gerais. A ligação entre tais fatores se 

estabelece quando é pretendido analisar quatro aspectos representantes do processo de 

institucionalização das políticas públicas do poder executivo de Minas Gerais, para o ano de 2017, 

voltadas à promoção da cidadania e dos direitos humanos da comunidade LGBT desse estado: a 

existência de legislações e normatizações estaduais que busquem proteger e assegurar direitos a essas 

pessoas; a alocação dos recursos financeiros públicos direcionados a esse público; a existência de 

órgãos públicos estaduais especializados no atendimento e na construção de políticas voltadas para 

esses indivíduos; e o contexto de planejamento e implementação de políticas públicas, programas, 

projetos e ações em que a população LGBT seja o público-alvo. 

Partindo do pressuposto de que a LGBTfobia é um problema social que não pode ser ignorado e que 

deve ser enfrentado, principalmente, pelo poder público, por sua natureza e função de garantia de 

direitos, decidiu-se aprofundar nas questões relativas à LGBTfobia e ao seu enfrentamento. Para tanto, 
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o presente estudo estruturou-se, essencialmente, no âmbito do estado de Minas Gerais por razões 

diversas, como os crescentes índices de crimes LGBTfóbicos; a maior facilidade de investigação do 

tema explorado por parte dos autores que residem nessa unidade federativa; as limitações de recursos, 

tempo e disponibilidade, dentre outras. 

O Trabalho passará por breve contextualização do tema abordado, justificativa, problema, objetivos e 

metodologia que o orientaram, por fundamentação teórica e apresentação e análise de resultados e, 

para finalizar, por considerações finais. Espera-se que as pautas relacionadas à comunidade LGBT 

tornem-se cada vez mais agenda frequente na academia que objetive utilizar suas produções em prol 

da redução da vulnerabilidade desse público, como, em última instância, buscou esse trabalho. 

1. Contextualização 

É importante que seja definido, inicialmente, qual o conceito de LGBTfobia que será adotado ao longo 

do trabalho, para que não haja divergências ou dificuldades na compreensão da construção do que será 

analisado. Entende-se aqui por LGBTfobia qualquer ato vexatório, discriminatório e lesivo físico, 

sexual, psicológico ou socialmente que possua caráter hostil contra pessoas que não se enquadram nos 

padrões da heteronormatividade (gays, lésbicas, bisexuais, transexuais, travestis, intersexuais, etc.). 

Optou-se pela utilização do termo “LGBTfobia” no lugar do já conhecido “homofobia” pela 

concepção de que, etimologicamente, aquele é mais abrangente e inclusivo do que este, embora, 

cientificamente, não haja um consenso sobre qual dos dois estaria mais adequado à utilização e eles 

sejam tratados como sinônimos na maioria das vezes. De modo geral, os atos de LGBTfobia são 

classificados como “crimes de ódio”, devido ao seu caráter exclusivamente discriminatório e, em 

parcela significativa das vezes em que ocorrem, marcados por ações simbólicas, com o objetivo de 

desconstruir ou afrontar a imagem da vítima em virtude de sua orientação sexual ou identidade de 

gênero. 

Após abordar questões conceituais, é importante construir breve histórico sobre o movimento LGBT. 

A segmentação sexual entre os indivíduos surge no final do século XIX e início do século XX por 

pressões sociais, principalmente da Igreja, como forma de regulação e controle das práticas afetivo-

sexuais. Segundo Foucauld (2005 apud ESPÍNDOLA, 2015), esse processo de repressão sexual está 

fortemente ligado ao surgimento do capitalismo, a partir do qual se estabelece uma relação entre poder 

e sexo: “quem domina o discurso aberto passa a emanar autoridade, ao passo que aqueles que não se 

encaixam na lógica conservadora de sexualidade e fogem à regra do que é considerado normal, viram 

foras-da-lei.” (ESPÍNDOLA, 2015, p. 03). Basicamente, o que se teve foram o fortalecimento e a 

disseminação da cultura do patriarcado, em que aqueles que fogem ao padrão de normalidade por ela 

imposta são socialmente rejeitados. Desde então, há a movimentação de grupos LGBT que passam a 

se articular enquanto forma de proteção contra esse processo repressivo. 
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Na década de 70, a nível mundial, o movimento homossexual começa a ganhar forma mais robusta e 

inicia-se o processo de despatologização e descriminalização de grupos “não heterosexuais”. Em 1980, 

o Human Immunodeficiency Virus (HIV) tornou-se uma epidemia, o que o desenvolvimento de 

políticas públicas nacionais em prol do público LGBT. Em 1990, surgem as primeiras Organizações 

Não Governamentais (ONGs) na luta pelos direitos dos LGBT’s e, em 1997, tem-se a primeira Parada 

do Orgulho LGBT em São Paulo. (ESPÍNDOLA, 2015). 

Nota-se que o histórico de luta sempre esteve presente na realidade do movimento LGBT devido à 

intensa hostilização que exigiu a organização desses grupos na busca por seus direitos fundamentais. 

Embora exista grande fragilidade na obtenção de dados sobre a LGBTfobia a nível internacional e, 

principalmente, nacional, os números (ainda que subestimados, em sua maior parte) indicam um 

cenário alarmante para a comunidade LGBT. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, o número de 

homicídios por LGBTfobia no Brasil saltou de 130 no ano 2000 para 260 no ano de 2010 e, 

posteriormente, para 343 em 2016. Até o início de maio de 2017, já haviam sido contabilizados 117 

homicídios por LGBTfobia no País, o que equivale a uma morte a cada 25 horas. É válido ressaltar 

que o aumento dos números de homicídios também pode se dar pela melhoria nos processos e 

ferramentas de coleta desses dados, entretanto, isto não torna menos crítico o contexto apresentado. 

Além disto, dentre os países com maior número de assassinatos de transexuais e travestis no mundo, o 

Brasil ocupa a primeira posição. “Segundo agências internacionais, mais da metade dos homicídios de 

transexuais do mundo, ocorrem no Brasil. http://www.transrespecttransphobia.org/en_US/tvt- 

project/tmm-results/idahot-2015.htm” (MOTT; MICHELS; PAULINHO, 2016, p. 2). 

Em Minas Gerais, a situação é bastante semelhante ao contexto nacional. O estado concentrava, em 

2013, o segundo maior número de homicídios por LGBTfobia do País, de acordo com o Relatório de 

Violência Homofóbica no Brasil (2013). Entre 2011 e 2017, houve variações negativas expressivas no 

número de denúncias de atos violentos contra grupos LGBTs no estado mineiro, mas que não 

significa, necessariamente, a redução no número de casos de violência LGBTfóbica.  Em 2016, foram 

registradas 21 mortes por LGBTfobia em Minas Gerais. Tais números, a nível estadual e nacional, 

expressam apenas uma das consequências mais graves da LGBTfobia: a privação do direito  à vida. 

Todavia as causas e demais consequências do cenário explorado são também bastante preocupantes, o 

que exige do Estado ações incisivas e fortes em prol da proteção dos direitos da comunidade LGBT. 

A pesquisa sobre o processo de institucionalização das políticas públicas voltadas para a população 

LGBT do estado de Minas Gerais se faz relevante em três distintas áreas: científica, pessoal e social. 

Embora assuntos correlatos a esse tema tenham ganhado maior visibilidade recentemente, entende-se 

que a caminhada contra os preconceitos e estigmas que o rondam ainda é árdua. 

No que concerne ao conhecimento científico, essa pesquisa busca complementar conhecimentos 

existentes no campo teórico, assim como pretende preencher suas lacunas. Essas lacunas se 

http://www.transrespecttransphobia.org/en_US/tvt-
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estruturaram e se mantêm, muitas vezes, sobre o difícil acesso de informações e, principalmente, sobre 

a escassez da bibliografia específica relativa ao tema abordado, que ainda traz consigo as variadas 

facetas da invisibilidade vivida, especialmente, pela comunidade LGBT. 

Em razão de serem os pesquisadores estudantes de Administração Pública, a pesquisa contribuirá com 

aprendizados essenciais à formação acadêmica e profissional de futuros gestores públicos. Com a 

investigação e todo o trajeto pelo qual perpassa a pesquisa, o presente trabalho encontra também 

caminhos frente à construção de servidores públicos, capazes de compreender a diversidade da 

sociedade mineira e realizar, futuramente, proposituras e intervenções, no âmbito da administração 

pública, que sejam condizentes e sensíveis às demandas reais dos cidadãos, atuando para que a 

orientação sexual e a identidade de gênero não diminuam os direitos de nenhum indivíduo e 

caminhando em direção à consolidação de princípios como liberdade, direitos, cidadania, autonomia, 

democracia e justiça. 

Uma vez que é trazido à tona o debate acerca da institucionalização das políticas públicas voltadas 

para a comunidade LGBT de Minas Gerais, toda a sociedade é beneficiada. Para além do debate que 

aprimora o desenvolvimento das políticas públicas, de forma geral, o Tema percorre por duas questões 

importantes: a proteção de públicos vulneráveis e, historicamente, invisibilizados; e o debate que 

fomenta a tolerância à diversidade e à garantia de direitos humanos. Nesse caso, não há como 

individualizar os ganhos dessa discussão. Ademais, ressalta-se o valor ao conhecimento que é 

construído e orientado pelo valor social como fim último. 

Ao compreender-se o papel central das políticas públicas na promoção da igualdade, combate à 

discriminação e proteção de minorias e grupos vulneráveis, visto que "o objetivo de toda política 

pública é a consagração do Estado de direito, a democracia e a extensão do gozo dos direitos humanos 

civis, culturais, econômicos, políticos e sociais" (OBSERVATÓRIO, 2004 apud MELLO; AVELAR; 

MAROJA, 2012 p. 10), tem-se o problema de pesquisa desse Artigo: qual o grau de 

institucionalização das políticas públicas voltadas para comunidade LGBT no âmbito do governo do 

estado de Minas Gerais? 

A partir de uma análise sistêmica do ciclo das políticas públicas (RUA, 2009, p. 31), o Artigo busca 

trazer luz ao processo de institucionalização das políticas públicas estaduais de Minas Gerais, com 

base no ano de 2017, direcionadas para a comunidade LGBT com o objetivo de avaliá-lo e estabelecer 

suas relações frente à promoção da cidadania e dos direitos humanos desse público. Para isto, foram 

adotadas quatro vertentes de análise: normativa (leis e decretos), financeira (recursos financeiros 

destinados a essas políticas), administrativa (estruturas administrativas) e técnica (ações voltadas para 

a proteção dos direitos da comunidade LGBT). 

Especificamente, pretende-se: (a) analisar os padrões normativos (leis e decretos) relacionados à 

proteção dos direitos da população LGBT no estado mineiro; (b) explorar a alocação dos recursos 
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financeiros públicos direcionados a essa comunidade a partir do principal elemento de planejamento 

orçamentário do estado, o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG); (c) investigar a 

existência de órgãos públicos estaduais especializados no atendimento e na construção de políticas 

voltadas para esse público; e (d) avaliar o contexto de planejamento e implementação de políticas 

públicas, programas, projetos e ações em que a comunidade LGBT seja o público-alvo. 

2. Metodologia 

É reconhecendo o valor que deve ser atribuído aos procedimentos metodológicos que perpassam a 

realização de pesquisas que, em busca da melhor trajetória metodológica para alcançar os objetivos 

definidos pelo Trabalho, foram utilizados diferentes instrumentos. Inicialmente, realizou-se pesquisa 

exploratória em busca de maior conhecimento acerca do tema abordado, sendo essa estruturada em um 

planejamento flexível para que fossem considerados todos os aspectos relativos ao fato estudado. 

Durante essa etapa, foi estabelecido contato com diferentes conteúdos relacionados ao assunto tratado, 

como aqueles de caráter essencialmente teórico, mas também incluindo o contexto de diversas análises 

quantitativas e qualitativas. 

Em relação aos procedimentos técnicos utilizados, realizou-se pesquisa bibliográfica em fontes 

variadas para o embasamento teórico a respeito do cenário explorado; estudo empírico, via análise dos 

instrumentos orçamentários do estado de Minas Gerais (PPAG e LOA), de legislações e normatizações 

vigentes e dos portais de acesso à informação. 

3. Revisão bibliográfica e desenvolvimento 

3.1 Aspecto normativo 

A observação dos padrões normativos relacionados à proteção dos direitos da população LGBT em 

Minas Gerais é essencial no contexto de análise da segurança dessa comunidade, pois sinaliza, em 

primeira instância, a garantia legal frente ao resguardo de seus direitos. Nesse sentido, serão analisados 

decretos e leis estaduais mineiros relacionados à proteção dos direitos da comunidade LGBT do 

estado. 

O “Relatório de Violência Homofóbica no Brasil: 2013”, publicado em 2016 e produzido pela 

Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos 

Direitos Humanos, realizou o levantamento de instrumentos legais estaduais que visem proteger e 

promover a realização dos direitos humanos da população LGBT. É com base nesse documento que se 

dará a exploração dos decretos e leis relativos ao estado de Minas Gerais. A escolha de análise dos 

decretos e leis - complementares ou ordinárias - se deu em razão da superioridade jurídica hierárquica 

desses instrumentos, já que se declinam apenas às constituições. Dentre todo o acervo de ferramentas 
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legais dispostas no Relatório, foram encontrados seis com as premissas propostas atendidas, um 

decreto e cinco leis, são eles: o Decreto nº 43.683 de 10/12/2003, que regulamenta a Lei nº 14.170 de 

15/01/2002 que determina a imposição de sanções a pessoa jurídica por ato discriminatório praticado 

contra pessoa em virtude de sua orientação sexual; a Lei nº 12.491 de 16/04/1997, que determina a 

inclusão de conteúdos e atividades voltadas para a orientação sexual no currículo do Ensino 

Fundamental e dá outras providências; a Lei nº 12.936 de 08/07/1998, que estabelece diretrizes para o 

sistema prisional do Estado e dá outras providências; a Lei nº 13.088 de 11/01/1999, que proíbe a 

exigência e a divulgação de requisitos discriminatórios para participação em concurso ou processo de 

seleção pessoal; a Lei nº 14.170 de 15/01/2002, que determina a imposição de sanções a pessoa 

jurídica por ato discriminatório praticado contra pessoa em virtude de sua orientação sexual; e a Lei nº 

16.636 de 03/01/2007, que institui o Dia contra a Homofobia. Para além da análise do conteúdo do 

Relatório, datado para 2016, identificou-se também o Decreto nº 47.148 de 27/01/2017, que dispõe 

sobre a adoção e utilização do nome social por parte de pessoas travestis e transexuais no âmbito da 

administração pública estadual. A título de conhecimento, encontra-se em tramitação na Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 1.831 de 2015, que cria o Conselho Estadual de 

Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e altera a Lei Delegada nº 180, de  

20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do poder 

executivo do estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Ao todo, foram observados dois decretos e cinco leis, relacionados à proteção da população LGBT 

mineira. Extrapolando os preâmbulos supracitados, algumas questões chamam atenção: é reduzido o 

número de instrumentos legais encontrados nos levantamentos, entre decretos e leis estaduais, que 

visem a promoção dos direitos dessa comunidade. Além de serem poucos, apenas o mais recente, 

dentre os instrumentos explorados, não é datado de período superior a dez anos, sendo o mais antigo 

datado para período que supera vinte anos. Ou seja, as ferramentas legais parecem não estarem 

alinhadas ao crescente e incessante processo de desenvolvimento dos debates que envolvem os direitos 

e garantias das pessoas LGBTs. Adentrando a análise para os conteúdos dos mecanismos jurídicos 

observados, é possível perceber que, por serem poucos, também abordam restritas e pontuais áreas de 

proteção à comunidade LGBT, enquanto uma metade se relaciona mais a aspectos sancionatórios, a 

outra se divide entre simbologia, ações pontuais na educação e na segurança pública e dispositivos em 

busca de assegurar direitos fundamentais geralmente naturais à população que não faz parte da LGBT. 

É notório que, infelizmente, em um estado tão violento para a população LGBT, como o mineiro, 

ainda são restritos, pontuais, antigos e esporádicos os aparatos legais de promoção de direitos para 

esse público, não acompanhando uma série de conquistas político-sociais do Movimento LGBT, 

conquistas estas seladas a construções multidisciplinares de promoção da igualdade. Enquanto isto, 

outras importantes lutas nessa seara se fazem estagnadas, como os projetos de lei que buscam a 

criminalização da homofobia, como o nº 122/2006. Ademais, apesar dos objetos jurídicos explorados 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=180&amp;ano=2011&amp;tipo=LDL
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=180&amp;ano=2011&amp;tipo=LDL
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representarem avanços em uma sociedade tão machista, questiona-se: quando é que os regimentos 

legais irão seguir a lógico protetiva, preventiva, de garantia e promoção de direitos ao invés de 

buscarem remediar e tornar jurídica a realidade de proteção LGBT que deveria ser inata a cada 

indivíduo desse grupo? É uma longa trajetória a ser percorrida e, infelizmente, esse trabalho não se 

voltará à resposta desse questionamento do qual não se pode fugir a vista e o consciente. 

3.2 Aspecto financeiro 

A alocação dos recursos financeiros públicos direcionados à comunidade LGBT tem sua importância 

analítica ao representar, em certa medida, o envolvimento dos pleitos e pautas desse grupo na agenda 

governamental e o nível de proteção possível de ser alcançado com os recursos disponíveis. Para essa 

análise, observar-se-á o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) de Minas Gerais, 

documento que, conforme consulta à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), materializa, a 

médio-prazo, as diretrizes e metas propostas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). 

No PPAG, são estabelecidos os objetivos e as metas da Administração Pública para os quatro 

próximos anos, com a previsão de gastos em áreas como saúde, educação, segurança e meio ambiente, 

incluindo também as metas de investimentos e obras por região de Minas e os programas de duração 

continuada. Ressalta-se também que tanto a elaboração quanto as revisões anuais do PPAG se dão de 

forma participativa, com a intervenção direta pela população através de audiências públicas 

promovidas pela Assembleia Legislativa do estado mineiro. 

Analisando o Plano Plurianual de Ação Governamental de Minas Gerais 2016-2019, em seu volume 

III: Programas e Ações por Eixos, com exercício para o ano de 2017, vê-se que os recursos destinados 

à população LGBT, com exatamente essa nomenclatura, se encontram em apenas três ações. A 

primeira ação (4616 - Reestruturação da Educação de Jovens e Adultos) objetiva elevar a escolaridade 

da população acima de quinze anos que não teve oportunidade de estudos na idade própria e deseja 

completar os ensinos Fundamental e Médio, buscando assegurar o acesso e a permanência desse 

público, abarcando, especialmente, outros, como as mulheres, os negros e a população LGBT. Com o 

público-alvo correspondente a todos os alunos, essa ação possui recurso financeiro de R$ 

1.055.164,00. A segunda ação (4293 - Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania LGBT - Minas 

sem LGBTfobia) busca realizar ações de promoção e cidadania LGBT, promovendo o combate à 

discriminação da população LGBT dos direitos humanos. Com o público-alvo sendo toda a população, 

essa ação envolve R$ 400.000,00. A terceira e última ação (1099 - Implantação de Núcleos de 

Assistência Jurídica Especializada) tem a finalidade de implantar núcleos de assistência jurídica 

especializada, em particular, núcleos itinerantes, tendo em vista o atendimento a públicos prioritários 

por sua vulnerabilidade social, como as pessoas em situação de rua, as com deficiência e as LGBTs, 

dentre outras. Com o público-alvo remetendo a vários segmentos sociais em situação de 

vulnerabilidade, essa ação retém R$ 1.000,00. 
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A partir da análise acima, é possível verificar um número muito restrito de ações previstas no PPAG 

2016-2019, com exercício para o ano de 2017, de Minas Gerais com foco para a população LGBT. 

Dentre as ações observadas, aquelas que utilizam o exato termo “LGBT”, nenhuma possui como 

público-alvo apenas a população LGBT, encontrando-se esta somada a outros grupos vulneráveis ou 

dispersa dentro de “todos os alunos” ou “toda a população”. Esse contexto já demonstra a reduzida 

atenção dada pelas ações governamentais aos pleitos e garantia de direitos da população LGBT 

mineira. Em outra breve pesquisa semelhante no referido instrumento de planejamento governamental 

mineiro, PPAG, a expressão “diversidade sexual” aparece em apenas uma ação (4145 - Apoio aos 

Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais de Direitos Humanos) que não trata, especialmente, 

dessa diversidade ou de questões relativas à orientação sexual ou à identidade de gênero, ao passo que 

tem o propósito de destinar equipamentos para os conselhos tutelares e municipais, como o da 

igualdade racial e da diversidade sexual. Essa ação assegura R$ 1.000,00 e tem, como público-alvo, 

conselhos e instituições locais/municipais. Ainda, travestis e transexuais são citados também em uma 

única ação (4280 - Proteção Emergencial às Pessoas Ameaçadas) que pretende garantir atendimento 

preferencial às pessoas ameaçadas, como os travestis e transexuais. O público-alvo dessa ação inclui 

todas as pessoas ameaçadas e o seu recurso financeiro equivale a R$ 100.000,00. Esse segundo grupo 

de ações observadas só reforça a análise feita anteriormente para a população LGBT mineira: as 

causas relativas às questões ligadas à orientação sexual e identidade de gênero ainda não fazem, 

efetivamente, parte da agenda governamental. 

Para além da observação do público-alvo e da finalidade das ações expostas, correlatas à população 

LGBT, analisar-se-á, mais detalhadamente, o contexto financeiro destas. As ações anteriormente 

apresentadas, que somam, no total, R$ 1.557.164,00, representam cerca de 0,001% de todas as 

despesas previstas para o estado no ano de 2017, estipuladas em 95,34 bilhões de reais. A partir da 

análise do instrumento de planejamento explorado, o PPAG, nota-se que são poucas as ações que 

promovem os direitos da população LGBT mineira de forma focalizada e que o somatório de recursos 

de todas as ações supracitadas, mesmo as que não são voltadas exclusivamente para essa comunidade, 

corresponde a parcela ínfima do orçamento do estado para o ano de 2017. Estando as ações de garantia 

e promoção de direitos da comunidade LGBT, de fato, distantes do planejamento governamental 

mineiro para o ano estudado, em ações e recursos, a vulnerabilidade da população LGBT é endossada, 

reforçada e reproduzida, visto que a equidade se alcança ao tratar de forma desigual os diferentes, 

como essa população, que tem o seu direito à vida diminuído por sua orientação sexual e identidade de 

gênero.  
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3.3 Aspecto administrativo 

A investigação da existência de órgãos públicos estaduais especializados no atendimento e na 

construção de políticas públicas relativas à população LGBT se sustenta em uma das próprias pautas 

do Movimento LGBT: “a criação de atendimento especializado às vítimas por discriminação por 

identidade de gênero e orientação sexual”. (MEC, SPM/PR, SEPPIR/PR, 2009). Existem divergências 

quanto à maneira como esse atendimento especializado se dará: há quem defenda que a Delegacia 

Especializada de Atendimento às Mulheres seria capaz de incorporá-lo, enquanto outros acham que 

qualquer delegacia deveria estar preparada para ouvir esse tipo de queixa, há quem argumente por uma 

delegacia especializada em crimes de orientação sexual e Centros de Referência, há, ainda, quem lute 

por uma Delegacia de Defesa dos Direitos Humanos, de acordo com MEC, SPM/PR e SEPPIR/PR 

(2009), destacando que o desejo comum capaz de unir todos esses segmentos é o de que a população 

LGBT vítima de violência seja acolhida, orientada e apoiada e que as denúncias relacionadas sejam 

encaminhadas. 

A título de ilustração, dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Munic, realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de 2009, demonstram que, entre os 

municípios brasileiros com até cinco mil habitantes, 10,3% possuem alguma estrutura do poder 

público para lidar com a temática de gênero, que envolve a população LGBT. Por sua vez, nos 

municípios com mais de quinhentos mil habitantes, o percentual equivalente corresponde a 90%. 

Considerando a realidade brasileira e mineira de municípios que são, em sua grande maioria, de 

pequeno porte, vê-se a vulnerabilidade relacionada à existência de órgãos públicos especializados no 

atendimento e na construção de políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT. 

Nesse contexto, dados da Munic para o ano de 2009 trouxeram que um em cada quatro municípios 

brasileiros conta com estrutura que seja específica para a gestão de direitos humanos. Em 126 

municípios, dentre os mais de cinco mil municípios brasileiros, foram encontradas políticas específicas 

para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). Contatou-se ainda a existência de 

apenas quatro conselhos municipais, em todo o País, que fossem específicos para o tema, estando estes 

localizados em São Paulo e Diadema (SP), Amandaí (MS) e Pelotas (RS). 

A realidade do baixo número de órgãos destinados ao atendimento da comunidade LGBT também se 

concretiza nos órgãos voltados para a construção de políticas públicas destinadas a esse grupo. Em 

toda a estrutura administrativa do estado de Minas Gerais, foi identificada apenas uma coordenadoria 

(Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual) na Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos e Participação Social (Sedpac) direcionada, exclusivamente, às políticas de diversidade 

sexual. Embora a existência de uma coordenadoria indique certa atenção por parte do estado em prol 

da construção de políticas públicas voltadas para comunidade LGBT, um único departamento, 

pertencente ao terceiro nível hierárquico, dentro de uma Secretaria de Estado demonstra ainda grande 
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fragilidade perante à robusta estrutura organizacional do Poder Executivo de Minas Gerais, composto 

por mais de quarenta órgãos. 

Em Minas Gerais, há, desde 2011, um Núcleo de Atendimento e Cidadania à População de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (NAC/LGBT) da Polícia Civil estadual que se destina, 

exclusivamente, ao atendimento do público LGBT. O NAC/LGBT fica localizado  na região central do 

município de Belo Horizonte, contudo, pode-se inferir que sua atuação é muito restrita se comparada à 

extensão territorial do estado. Os horários de funcionamento do estabelecimento, entre 8h00 e 18h00, 

com intervalo de almoço, o que também pode ser considerado um ponto de atenção, visto que uma 

parcela significativa dos crimes por LGBTfobia, sobretudo com a população transexual e travesti, 

ocorre em período noturno. 

Ademais, foi mapeado um Comitê Técnico Estadual de Saúde Integral da População Lésbica, Gay, 

Bissexual e Transsexual (LGBT) por iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES). De acordo 

com o Comunicado SAPS (Superintendência de Atenção à Saúde Primária) 01/2015, emitido pela 

SES, o Comitê tem “como objetivo principal auxiliar e monitorar a implementação das ações de saúde 

para a população LGBT no estado de Minas Gerais, configurando-se como um espaço consultivo de 

gestão e de fortalecimento do controle social”. Ressalta-se que a forma como esse Comitê se organiza 

o configura como uma instituição participativa (AVRITZER, 2009), não sendo possível, portanto, 

considerá-lo como um órgão ou departamento integrante da estrutura administrativa do Estado. É 

importante destacar a existência de outras iniciativas, como a proposta de criação do Conselho 

Estadual de Cidadania LGBT, conforme previsto pelo Sistema Nacional de Promoção de Direitos e 

Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Sistema 

Nacional LGBT), mas que ainda depende de sua formalização e institucionalização por meio de 

instrumentos normativos. Há também a Conferência Estadual LGBT, que já se encontra em sua 

terceira edição, podendo esta ser considerada apenas como uma instância participativa e não como um 

órgão especializado, bem como o Comitê e o Conselho supracitados. 

3.4 Aspecto técnico 

A análise do contexto de planejamento e implementação de políticas públicas, programas e ações em 

que a comunidade LGBT seja o público-alvo em Minas Gerais se fez essencial ao partir do 

pressuposto de que “as superações das discriminações implica a elaboração de políticas públicas 

específicas e articuladas”. (MEC, SPM/PR, SEPPIR/PR, 2009). Em contextos nos quais as 

discriminações se organizam de formas combinadas e sobrepostas, como o brasileiro e o mineiro, é 

refletido o sistema social e econômico que invalida direitos e inferioriza gays, lésbicas, transexuais e 

travestis, tornando necessário o olhar interdisciplinar ao objetivar a desnaturalização das 

desigualdades, convocando diferentes áreas do saber para compreender as relações existentes entre 

essas formas de discriminação e construir caminhos igualmente transdisciplinares de promoção da 
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igualdade, ainda conforme MEC, SPM/PR e SEPPIR/PR (2009). 

Através de mapeamento realizado no estado de Minas Gerais para o ano de 2017, foram identificadas 

algumas políticas de atenção à comunidade LGBT. Atualmente, uma das principais ações do estado, 

que se pauta em diretrizes nacionais, para proteção da comunidade LGBT é o “Disque Direitos 

Humanos - Disque 100”. De acordo com o Ministério de Direitos Humanos (MDH): 

É um serviço de utilidade pública do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), 
vinculado a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, destinado a receber demandas 
relativas a violações de Direitos Humanos, em especial as que atingem populações 
com vulnerabilidade acrescida, como: Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas, 
Pessoas com Deficiência, LGBT, Pessoas em Situação de Rua e Outros, como 
quilombolas, ciganos, índios, pessoas em privação de liberdade. O serviço inclui 
ainda a disseminação de informações sobre direitos humanos e orientações acerca de 
ações, programas, campanhas e de serviços de atendimento, proteção, defesa e 
responsabilização em Direitos Humanos disponíveis no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal. (MDH, 2017). 

O serviço oferecido pelo “Disque 100”, que, em todo o Brasil, é de responsabilidade da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos, funciona 24h e pode ser realizado gratuitamente por telefones fixos ou 

celulares. Dados divulgados pelo MDH demonstram cenário preocupante em relação ao “Disque 

Direitos Humanos” entre os anos de 2011 e 2016 para o estado. 

TABELA 01 – Dados do Disque 100 sobre denúncias de LGBTfobia para o estado de 
Minas Gerais 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados base: Ministério dos Direitos Humanos (2017) 

A Tabela 01 demonstra diminuição expressiva no número de denúncias recebidas pelo “Disque 100” 

nos últimos seis anos, o que não condiz com a realidade da violência por LGBTfobia no estado. O ano 

de 2014 registrou um aumento de mais de 40% no número de homicídios por LGBTfobia em Minas 

Gerais em relação ao ano de 2011, contudo, conforme apresentado pela tabela, o número de 

denúncias diminuiu mais de 25% quando são comparados esses dois anos. A posição no ranking de 

denúncias também se mostra descolada da realidade. Embora Minas Gerais tenha ocupado o segundo 

lugar no ranking de homicídios por LGBTfobia nos anos de 2013 e 2014, o estado ocupou somente as 

14ª e 16ª posições no ranking de denúncias. Assim, o “Disque Direitos Humanos” pode ser 

considerado uma ferramenta importante na preservação dos direitos da comunidade LGBT, mas que 
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ainda apresenta fragilidades frente à representação do cenário estadual. 

Dentre as ações realizadas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Social 

(Sedpac/MG), identificou-se um convênio firmado com o Instituto Pauline Reichstul na realização do 

projeto “Protagonismo LGBT”. Nesse projeto, foram qualificados trinta e quatro militantes para o 

desenvolvimento de ações de comunicação e debate nos dezessete Territórios de Desenvolvimento do 

estado de Minas Gerais. Por fim, essa Secretaria foi responsável também pelo principal programa do 

estado contra a LGBTfobia, o “Minas sem LGBTfobia”, criado a partir dos moldes do programa do 

Governo Federal “Brasil sem Homofobia”. Esse programa mineiro é centrado em campanhas 

publicitárias de caráter educativo e teve maior visibilidade no mês de maio, no qual se celebra o Dia 

Internacional de Combate à LGBTfobia. 

Na área da segurança pública, foram mantidas as ações de atendimento à comunidade LGBT pelo 

Núcleo de Atendimento e Cidadania à População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (NAC/LGBT), existente desde 2011. O NAC/LGBT é uma iniciativa da Polícia Civil de 

Minas Gerais e é responsável pelo acompanhamento de ocorrências policiais relacionadas à identidade 

de gênero e orientação sexual, ressalta-se que a unidade também conta com o apoio de psicólogos. 

Além do NAC/LGBT, a Secretaria de Administração Prisional (Seap/MG) também mantém alas 

específicas para travestis, mulheres transexuais, gays e homens bissexuais da Penitenciária Jason 

Soares Albergaria, em São Joaquim de Bicas, e do Presídio de Vespasiano. Ademais, no Dia 

Internacional do Combate à LGBTfobia, a Coordenação de Direitos Humanos da Polícia Civil realizou 

no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG) a exposição “Fobia de quê?”, mostrando  

a normalidade de ser LGBT a partir de fotos comuns do cotidiano dessas pessoas. 

A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese/MG), por sua vez, realizou 

oficinas que antecedem a criação de uma rede de empregabilidade destinada à comunidade transexual 

e travesti. Sabe-se que há uma grande dificuldade enfrentada pelos travestis e transexuais  de inserção 

no mercado de trabalho (CARRIERI; SOUZA; AGUIAR, 2013), o que torna essencial o 

desenvolvimento de ações nesse sentido enquanto forma de inclusão social. 

No âmbito da educação, um mapeamento realizado pela própria Secretaria de Estado de Educação 

(SEE/MG) identificou que o número de escolas que desenvolvem ações voltadas para educação sobre 

diversidade sexual e identidade de gênero ainda é baixo. A SEE/MG comunicou que desenvolveria 

ações de fortalecimento dessas questões dentro do ambiente escolar, mas não foram encontradas ações 

práticas realizadas pela Secretaria nesse sentido. A única ação realizada pela SEE identificada até o 

momento é o apoio logístico oferecido ao Trans Enem e Transvest (cursinhos preparatórios para o 

Enem destinado à população transexual e travesti), por meio da cessão de espaço físico, merenda 

escolar e materiais para realização das aulas que são ofertados às duas iniciativas. 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) é responsável, atualmente, pela implementação da Política 
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Nacional de Saúde Integral LGBT em Minas Gerais, trabalho que se materializa, principalmente, pela 

ação do Comitê Técnico de Saúde Integral da População LGBT, citado previamente nesse trabalho. 

Ademais, no início de 2017, o Ministério da Saúde habilitou “serviço ambulatorial do processo 

transexualizador no Hospital das Clínicas de Uberlândia, que está apto a oferecer procedimentos que 

incluem o acompanhamento clínico, pré e pós-operatório e hormonioterapia.” (AGÊNCIA MINAS, 

2017). Atualmente, o Hospital das Clínicas de Uberlândia é o único do estado que realiza o 

procedimento transexualizar pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

4. Apresentação e análise de resultados 

Conforme levantamento realizado pela então Secretaria de Direitos Humanos do Brasil, o estado de 

Minas Gerais possui, atualmente, apenas cinco leis e dois decretos que determinam garantias legais de 

alguns direitos à comunidade LGBT. O mais recente destes, o Decreto nº 47.148, de 2017, assegura “o 

direito de uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e 

transexuais no âmbito da administração pública estadual.” (MINAS GERAIS, 2017). Em relação às 

questões normativas, é importante tornar claro que há certa restrição em relação aos assuntos sobre os 

quais o estado pode legislar. Entretanto, legalmente, a comunidade LGBT ainda encontra-se altamente 

desamparada, tanto em âmbito estadual quanto a nível federal. Pode-se dizer que os direitos das 

pessoas LGBTs ainda apresentam intensas dificuldades para serem positivados, o que impacta 

diretamente na sua concretização por meio de ações práticas. 

O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) de Minas Gerais (2016 a 2019), para o exercício 

2017, analisado em seu Volume III: Programas e Ações por Eixos, informa que os recursos destinados 

à população LGBT (com exatamente essa nomenclatura) aparecem somente em três ações. Dentre 

estas, uma é destinada, exclusivamente, para o combate à discriminação da população LGBT. Nas 

duas outras, a comunidade LGBT é inserida junto a demais grupos que também se encontram em 

situação de vulnerabilidade. O termo “diversidade sexual” é citado em apenas uma ação do PPAG, 

sem, entretanto, tratar, especialmente, dessa diversidade ou de questões relativas à identidade de 

gênero. Ainda, travestis e transexuais são citados unicamente em ação em conjunto com outros 

públicos em situação de ameaça. Os recursos financeiros envolvidos nessas cinco ações representam, 

no total, 0,001% de todas as despesas previstas para o estado no ano de 2017. Sabe-se que é possível 

desenvolver políticas públicas sem que, necessariamente, seus recursos financeiros estejam 

expressamente previstos no PPAG, mas, assim, tem-se uma forte limitação da atuação da 

Administração Pública, que é dificultada de realizar gastos sem que haja a devida previsão 

orçamentária, assim como é sabido que nem tudo o que consta no PPAG é exatamente executado. 

Entretanto, não deve ser ignorado um dos principais instrumentos de planejamento estadual para 

análise de suas ações e políticas públicas e de seus respectivos recursos financeiros envolvidos, 

embora sejam consideradas as suas fragilidades. A situação de vulnerabilidade social demanda 
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investimentos para que seja superada, ainda que não esteja estritamente vinculada a questões de renda. 

Portanto, o baixo valor destinado às políticas de atendimento à comunidade LGBT demonstra, em 

certa medida, desatenção por parte do poder executivo do estado em relação à proteção desse público. 

Em Minas Gerais, a responsabilidade da construção das políticas públicas de atendimento à população 

LGBT fica concentrada na Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual da Secretaria de 

Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (Sedpac/MG), embora existam outras 

iniciativas de representação e promoção dos direitos dos LGBTs. As ações desenvolvidas pela 

Coordenadoria ainda ficam muito restritas a campanhas publicitárias de caráter educativo, o que, no 

médio e longo prazo, pode ter um impacto positivo na preservação dos direitos dos LGBTs, mas que, 

no curto prazo, não apresenta resultados muito efetivos, enquanto alternativa capaz de mitigar os 

efeitos da violação cotidiana de direitos enfrentada por esse público. 

As iniciativas em vigor analisadas e construídas pelo poder executivo de Minas Gerais nos últimos 

anos mostraram-se de caráter transversal e foram promovidas pelas áreas de: Direitos Humanos, 

Segurança Pública, Trabalho, Saúde e Educação. Dentre tais iniciativas, destaca-se o programa “Minas 

sem LGBTfobia”, o único que possui dotação orçamentária própria e que tem mantido o foco de suas 

atividades em divulgações publicitárias. As ações, entretanto, não possuem muita articulação entre si. 

Cada uma das áreas segue diretrizes próprias na realização de suas ações e, mesmo com o trabalho de 

acompanhamento realizado pela Coordenadoria da Sedpac, não há uma orientação ou um 

planejamento estadual claro sobre como deve ser o desenvolvimento de políticas públicas para a 

população LGBT. Existem algumas diretrizes nacionais previstas no Plano Nacional LGBT (2009), 

mas que não são, sequer, citadas em nenhuma das ações desenvolvidas pelo governo estadual de 

Minas Gerais. O estado também não aderiu ao Sistema Nacional de Promoção de Direitos e 

Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Sistema 

Nacional LGBT), que seria capaz de viabilizar alternativas interessantes na proteção dos direitos da 

comunidade LGBT. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos últimos anos, a agenda da comunidade LGBT enfrentou dificuldades de evolução em relação ao 

planejamento e à implementação de políticas públicas. Em nível nacional, a pauta dos direitos da 

população LGBTs vê-se enfraquecida por contextos conservadores que se fazem, historicamente, 

presentes tanto no poder executivo quanto no legislativo. Em nível estadual, que é o foco de análise do 

presente artigo, percebeu-se também certo descuido em relação ao atendimento e à proteção da 

comunidade LGBT, considerando que o estado apresenta grande vulnerabilidade desse grupo se 

comparado aos demais estados do País, que, de uma maneira geral, também enfrenta uma situação 

crítica para a manutenção e garantia dos direitos da população LGBT. 

https://exame.abril.com.br/topicos/gays
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É notória a fragilidade da institucionalização das políticas públicas voltadas para a população LGBT 

em Minas Gerais, com análise para o ano de 2017. Tais políticas ainda apresentam grandes 

fragilidades frente à prevenção e proteção de seu público-alvo. O reduzido número de órgãos estatais 

especializados para atuar junto à promoção de direitos da comunidade LGBT; a transversalidade e 

desconcentração das políticas públicas, projetos e ações, bem como a reduzida parcela do orçamento a 

estes destinados; a baixíssima presença da pauta na agenda governamental; e a normatização residual 

são fatores que mostram a necessidade urgente de atuação do poder público para que essa situação seja 

revertida em prol de tornar os direitos da população LGBT mineira reais e de fortalecer a 

institucionalização das políticas públicas voltadas para essa comunidade.  
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RESUMO 
Embora a tese da natureza contingencial e humana da produção científica e tecnológica já seja de largo 
conhecimento de pesquisadores com formação nas Ciências Sociais, a vivência na Administração Pública revela 
que o positivismo comteano está ainda muito entre equipes técnicas envolvidas nos processos de formulação, 
avaliação e controle de Políticas e Programas Sociais. Tal postura é particu- larmente intensa entre pesquisadores 
que advogam que os desenhos experimentais e quasi- experimentais é o “padrão-ouro” de avaliação de políticas 
e programas, no que são referendados por manuais de órgãos multilaterais de fomento. Valendo-se de 
referenciais clássicos da Ciência e da Ava- liação, este texto procura contrapor-se aos mitos das pretensas 
objetividades absolutas e superioridade técnica dos desenhos experimentais e quasi-experimentais, 
reestabelecendo uma perspectiva mais plural e socialmente reconhecida que o Campo das Públicas oferece na 
produção do conhecimento nessa área temática. 
Palavras-chave: avaliação; positivismo, pós-positivismo; políticas públicas. 



Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

 

 
ST 03 – ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 482 

MITOS DO DESENHO QUASI-EXPERIMENTAL NA AVALIAÇÃO DE 
PROGRAMAS 

JANNUZZI, Paulo de Martino 

INTRODUÇÃO / APRESENTAÇÃO1 

Objetividade e neutralidade são princípios recorrentemente citados como fundamentais na Avaliação 

de Políticas e Programas, especialmente em manuais de organizações multilateriais de fomento. 

Afinal, em uma cultura de políticas públicas focadas em resultados, as recomendações das Avaliações 

só seriam aceitos por todos os interessados – políticos, gestores, academia, mídia e sociedade – se 

estivessem respaldados na mais isenta e robusta pesquisa científica. Nessa perspectiva, somente 

estudos conduzidos segundo os preceitos da “insuspeita” Evidence-based Policy Making (Políticas 

Públicas baseada em evidências)2 se conseguiria prover alguma racionalidade técnica para os 

ineficazes programas sociais existentes nos países do Sul, trazendo a ordem econômica e o progresso 

material para as sociedades subdesenvolvidas. 

Embora a tese da natureza contingencial e humana da produção científica e tecnológica já seja de largo 

conhecimento de pesquisadores com formação nas Ciências Sociais, a vivência na Administração 

Pública revela que o positivismo comteano está muito mais presente que se imagina, em especial, entre 

equipes técnicas envolvidas nos processos de formulação, avaliação e controle de Políticas e 

Programas Sociais (YANES 2010). A assertiva “dados e fatos falam por si” ainda é partilhada com 

vigor em comunidades de Monitoramento e Avaliação (M&A) alinhadas à “escola” das Políticas 

Públicas baseadas em evidências. O campo de estudos em M&A seria uma subdisciplina da Física 

Social, cabendo aos pesquisadores e agentes dessas escolas a busca de “leis universais” acerca do 

funcionamento das Políticas Públicas e “soluções iluminadas” de como garantir seu pleno 

funcionamento. 

Desnudar a subjetividade e parcialidade implícitas nas Avaliações de Políticas e Programas é um dos 

objetivos desse texto. Por mais que isso possa soar desconfortável para algumas comunidades 

epistêmicas e de práticas no campo de M&A, não há produção tecnocientífica neutra e infalível, nem 

método e técnica com maior cientificidade que outras no desenvolvimento das atividades de 

monitoramento e avaliação de programas. Contrapor-se à ditadura dos desenhos experimentais e 

quasi-experimentais na avaliação é outro objetivo desse texto. Ao contrário do que se certas 

comunidades epistêmicas advogam, não existe um método padrão-ouro de avaliação de Políticas 

                                                      
1 Este trabalho é derivado do projeto de pesquisa PQ/CNPq “Políticas Públicas, Mudança Social e Dinâmica 
Demográfica no Brasil de 1992 a 2014”. 
2 Evidence-based Policy Making designa um conjunto de práticas e conhecimentos relacionados ao ideário 
da Gestão por Resultados propugnado pela Nova Administração Pública, com fortes implicações no campo 
de M&A, como discutido mais à frente nesse texto, a partir do manual de Avaliação de Impacto disseminado 
pelo Banco Mundial (GERTLER et al 2015). 
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Públicas, como não existe um método universal na Ciência. São essas duas questões – a discussão 

sobre as pretensas objetividades absoluta e superioridade técnica dos desenhos experimentais e quasi-

experimentais que estruturam as seções seguintes deste texto. 

1. A pretensa objetividade absoluta dos métodos e técnicas das Avaliações 

Como toda área de conhecimento técnico-científico em que há volume significativo de recursos para 

pesquisa e potencial prestígio político para as comunidades de pesquisadores praticantes, 

Monitoramento e Avaliação de Políticas e Programas Públicos constitui um campo de estudos 

aplicados com crescente produção e de intensa disputa técnica no país e no exterior. Lá fora e aqui 

dentro, os recursos de órgãos públicos e de agências multilaterais tem viabilizado a formação, 

manutenção ou expansão de equipes técnicas em universidades, centros de pesquisas e organizações 

não governamentais dedicadas ao tema, com produção de estudos avaliativos e instrumentos de 

monitoramento sobre variados temas, com repercussão menor ou maior no setor público, mídia e 

sociedade. 

A julgar pela qualidade técnica e respeitabilidade institucional das equipes e centros de pesquisa 

envolvidos, muito do que se produz é certamente consistente do ponto de vista técnico e útil, direta ou 

indiretamente, para análise de Políticas Públicas e para a gestão de programas sociais. Ademais, a 

robustez metodológica e a relevância substantiva dessa produção são atestadas pelo fato de que boa 

parte dela é apresentada em seminários de pesquisadores, debatida em oficinas técnicas com gestores 

de políticas e programas e também veiculada em publicações técnico-científicas, com avaliação 

externa de especialistas. 

Mas é preciso apontar que nem tudo o que se produz, se apresenta e se publica, contudo, mesmo por 

equipes e instituições experientes resistiria a uma análise do mérito técnico de sua apropriação, para 

aprimoramento do desenho, gestão ou avaliação de políticas e programas, propriedade certamente 

desejável em qualquer produto ou relatório no campo aplicado de M&A. As disfunções e distorções 

desse acervo menos meritório da pesquisa aplicada na área se revelam por diferentes sintomas. Há 

trabalhos que, embora cumpram os requisitos técnicos necessários para sua legitimação científica (nas 

comunidades epistêmicas em que são produzidos), não parecem responder perguntas relevantes, pela 

ambiguidade ou generalidade dos achados, ou ainda pelos recortes a que a questão e o universo de 

análise vieram a sofrer para se encaixar na técnica. Na área, há certa mistificação na elaboração de 

parte destes estudos, que vai da fetichização da técnica à mitificação meta-científica ou meta-política 

dos mesmos, em detrimento da transparência metodológica, lisura ética e responsabilidade republicana 

que avaliações de programas – mais ainda que trabalhos acadêmicos – devem dispor. Em alguns 

estudos, os indicadores tomam lugar dos conceitos que os originaram, como por exemplo, assumir 

como desenvolvimento humano o que a medida – Índice de Desenvolvimento Humano- revela, não o 
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que o substantivamente se propõe como conceito (IEO 2016)3. O sociometrismo empiricista, isto é, a 

construção de indicadores pela combinação de outras medidas sem um claro marco conceitual ou 

normativo ganha autonomia como campo de pesquisa aplicada, oferecendo mensurações – com várias 

casas decimais – para qualquer que seja a dimensão analítica que se queira apreender. Em outros 

casos, a compulsão pela medida “mais precisa possível” do que se imagina ser o impacto de 

programas, deixa em segundo ou terceiro planos os esforços de obtenção de indicadores de contexto e 

processo que podem ajudar a entender o sucesso e insucesso dos programas4. 

Há estudos em parece que a escolha do objeto de análise – da política ou programa – é ditada pela 

possibilidade de aplicação do método, não a relevância social da questão ou dos problemas elen- cados 

pelos gestores e técnicos para serem respondidas. A impressão que se tem em boa parte desses 

trabalhos é que a suposta clareza e “beleza estética” da formulação matemática ou do desenho da 

pesquisa de campo orienta a escolha do objeto a ser investigado e não o contrário. A compulsão por 

encontrar relações de causalidade e atribuição acaba tornando-se mais importante que investigar 

resultados junto a segmentos mais amplos da população beneficiária das políticas ou responder as 

pergun- tas que técnicos e gestores tem sobre as dificuldades de implementação dos programas. O 

método determina o que se quer responder, qualquer que seja a natureza da intervenção (MORAL-

ARCE 2014)5. Há ainda situações em que determinadas comunidades disciplinares se arvoram de 

detentoras dos únicos métodos legítimos de avaliação de programas, como a dos “randomistas” como 

bem os classificou o “insuspeito” Ravaillon (2009)6. Como explicitado pelos autores de um dos 

manuais clássicos nessa linha: 

As avaliações de impacto fazem parte de uma agenda mais ampla: a da formulação 
de políticas com base em evidências. Essa crescente tendência global está marcada 
por uma mudança no enfoque, de insumos para resultados (...) 
O monitoramento e a avaliação estão no cerne da formulação de po- líticas com base 

                                                      
3 Nesse relatório, produzido por agência de avaliação independente das Nações Unidas, há diversas críticas 
aos Relatórios de Desenvolvimento Humanos produzidos desde 1990 e, em particular, a “autonomização” do 
Índice de Desenvolvimento Humano e sua “centralidade” nas discussões suscitadas pela divulgação anual 
dos relató- rios, muitas vezes empobrecendo o debate sobre o que é, de fato, relevante para o 
Desenvolvimento Social, Crescimento Econômico e Proteção Ambiental (a concepção mais atual de 
Desenvolvimento pelas agências das Nações Unidas). 
4 Isso é claro no campo educacional. A criação, pelo INEP, dos testes de avaliação de desempenho do 
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e a introdução posterior do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica como medida de avaliação da “performance educacional” acabou provocando, inclusive, 
uma “febre de avaliação” com criação de testes de desempenho por secretarias estaduais e municipais de 
educação. Mais recen- temente o INEP resgatou a importância de uma visão mais sistêmica do processo 
educacional, como revela a proposição do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SINAEB), em 
que medidas de desempenho escolar compõem parte de uma matriz mais ampla e rica de indicadores 
educacionais. 
5 Nas suas palavras “Por desgracia, muchos interesados, a distintos niveles, creen que se puede (y se debe) 
reali- zar evaluaciones de impacto de manera rutinaria a todos los programas. Paradojicamente, esa 
insistência en tratar de realizar evaluaciones de impacto de manera sistematica, puede conducir al resultado 
no deseado de desperdiciar recursos (que son limitados) por tratar de realizar uma evaluacion de este tipo.” 
(MORAL-ARCE, 2014, p.40). 
6 Martin Ravallion foi economista-chefe do Banco Mundial durante muitos anos, tendo publicado diversos 
arti- gos no campo da pobreza. Escreveu o texto “Should randomists rule?” em 2010, fazendo uma crítica às 
crenças e abusos na utilização dos métodos experimentais na avaliação de programas públicos e na tomada 
de decisão em políticas. Daí sua aludida “insuspeição”. 
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em evidências. Fornecem um núcleo básico de fer- ramentas que as partes 
interessadas podem usar para verificar e me- lhorar a qualidade, eficiência e 
efetividade das intervenções nas vá- rias etapas de execução ou, em outras palavras, 
focar em resultados. 
(...) Neste sentido, a informação e as evidências se tornam meios para facilitar a 
conscientização do público e promover a responsabilidade governamental. (...) Em 
um contexto no qual os formuladores de políticas e a sociedade civil exigem 
resultados e cobram prestação de contas dos programas públicos, a avaliação de 
impacto pode oferecer evidências críveis e robustas quanto ao desempenho e, 
fundamen- talmente, quanto a se um programa específico atingiu os resultados 
desejados. (GERTLER et al 2015 ,p.03-4). 

A crença de que avaliações de impacto experimental ou suas variações constituem-se no padrão-ouro é 

reforçada, em um círculo “auto-referenciado” pelos bancos multilaterais de fomento e outras 

comunidades de financiadores de projetos sociais. Essas instituições, em geral, constituídas por 

equipes com formação acadêmica marcadamente disciplinar e positivista, com pouco conhecimento de 

desenho e prática de gestão de programas, reforçam essa lógica perversa professada por essa comuni- 

dade epistêmica: só colocam recursos em iniciativas em que o gestor se compromete a seguir a cartilha 

prévia da avaliação de impacto, qualquer que seja a natureza da intervenção, viabilidade operacional 

do delineamento ou os princípios éticos a obedecer. É o que La Rovere (2014) discute, no contexto de 

avaliação de políticas ambientais, em que a investigação de contribuições marginais de iniciativa na 

área e a separação de unidades investigadas em amostra de tratamento e de controle são 

operacionalmente inviáveis. E desnuda como funciona o círculo de financiamento-método-

financiamento de projetos e programas: 

Yet pressure arising from multiple sources (donors and evaluation fora) towards the 
perceived higher rigour achievable through quanti- tative approaches and attribution 
is being reapplied on impact as- sessment and evaluation practitioners. This demand 
is stimulated (or often enforced) by major donors insisting that a quantitative 
approach is the only credible one 
These influential donors are almost always located in the same places (i.e. countries, 
cities and often intellectual circles) as the academic institutions where such tools are 
being promoted (LA ROVERE 2014,p. 285). 

Se não há como discordar quantos aos propósitos almejados dos randomistas em contribuir para o 

aprimoramento do gasto público, há que refutá-los acerca da presunção da avaliação de impacto como 

“padrão-ouro” de Avaliação de Programas. Sob o mantra da Evidence-based Policy Making, a 

avaliação de programas reduz-se muitas vezes a exercícios aplicados de econometria, em que 

variações de um mesmo modelo-padrão são “rodados”, sem efetiva verificação de pressupostos 

desejáveis na implementação dos programas ou quanto às propriedades necessárias dos dados 

empíricos. Supõe-se que os resultados de programas são univariados, quando se sabe que, no desenho 

dos mesmos, procura-se produzir múltiplos efeitos, frente à diversidade de públicos a atender. Com 

amostras selecionadas que potencializam a validade interna do desenho metodológico da pesquisa 

avaliativa (em geral, experimental ou quasi-experimental), em detrimento de sua validade externa do 

público-alvo dos programas e sua representatividade na realidade dura e concreta da implementação de 
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programas em ambientes complexos, geram-se relatórios que, em uma remissão a visões já 

ultrapassadas acerca da produção do conhecimento científico, se autodeclaram como “politicamente 

neutros” e “cientificamente atestados”. Esquece-se que a atribuição (ou deslegitimação) dos efeitos 

identificados em uma população aos componentes de um programa depende de muitas escolhas quanto 

aos tes- tes estatísticos, níveis de significância, características e tamanho de amostras, dos 

pressupostos com relação às propriedades de distribuição dos dados. Não se encontra em muitos 

desses trabalhos a dis- cussão sobre poder estatístico dos testes usados ou sobre a análise de resíduos 

após a estimação de parâmetros de modelos. Menos ainda comuns são análises mais exaustivas sobre 

os potenciais vieses introduzidos na estimação do sentido e intensidade do impacto (ou não impacto) 

pelas calibrações dos grupos tratamento e controle pela técnica “propensity score matching”. 

Com todas essas limitações, advogam que Política Pública “boa” e “científica” é a produzida nos 

laboratórios de econometria, longe das “escolhas subjetivas” dos gestores ou “pressões suspeitas” dos 

públicos potencialmente favorecidos ou excluídos da “benesse governamental”. Tal como um 

medicamento, Política Pública precisaria passar pelo ensaio epidemiológico típico de caso-controle de 

laboratório (de econometria, vale acrescentar), crença que segmentos crescentes da comunidade 

epistêmica de Saúde Pública, envolvida na gestão de programas, deixou de partilhar, pelos insucessos 

em garantir as mesmas condições contextuais nos grupos de beneficiários e não beneficiários, ou ainda 

pela complexidade operacional de programas na área e pelas inevitáveis e incontroláveis sinergias 

advindas de outras políticas ou dos efeitos do contexto socioeconômico, que se manifestam desigual- 

mente pelo território7. 

Ademais, os randomistas partilham de uma visão ingênua sobre a utilização de avaliações na 

modificação ou descontinuidade de políticas e programas, como se os resultados dos estudos fossem 

automaticamente “comprados” e implementáveis rapidamente pelo decisor público. Desconhecem a 

complexidade do processo de tomada de decisão no setor público e, sobretudo, a engenharia 

institucional envolvida na operação dos programas. Como bem lembra Weiss em seu livro clássico 

Evaluation: 

Program and policy decisions in a democracy do not take place in an autocratic 
context. There is rarely a single decision maker who can adopt evaluation results and 
hand down orders. 
(...) 
Even when members of the program and policy communities be- come convinced by 
the findings and want to take corrective action, they have to generate support in 
other constituencies, amass re- sources, allay suspicions, employ staff with 
appropriate skills, and see that front-line practitioners endorse and implement the 
changes. (WEISS 1998, p.324) 

Curiosamente, essas limitações metodológicas não enfraquecem a crença dos randomistas quanto à 

robustez dos achados de suas pesquisas e à superioridade das técnicas que empregam frente a de outras 
                                                      
7 Uma análise mais extensa sobre os “mitos” da avaliação experimental pode ser consultada em Ravallion 
(2009), Moral-Arce (2014) e Jannuzzi (2016a). 
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comunidades de avaliadores. Como já advertira Ravaillon (2010) em seu curto ensaio crítico aos 

randomistas: 

From the point of view of development policy-making, the main problem in the 
randomistas agenda is that they have put their pre- ferred method ahead of the 
questions that emerge from our knowledge gaps. 
(...) 
The emphasis that researchers are now giving to obtaining better knowledge about 
development effectiveness is welcome. Randomi- zation is one of the tools that can 
help. However, the important task of investigating what works and what does not in 
the fight against poverty cannot be monopolized by one method. (RAVAILLON 
2010, 2-5) 

A “ditadura” do método imposto pelas comunidades epistêmicas a seus membros, no processo de 

formação dos pesquisadores e de legitimação do conhecimento científico produzido é a grande crítica 

do clássico – embora pouco lido – livro Contra o Método de Feyerabend (2011). Como bem coloca 

Araújo sobre uma das polêmicas suscitadas em seu livro: 

(...) em ciência não deve haver um método rígido a ser imposto, eis que seria um 
entrave para inúmeras descobertas e avanços científicos. A ciência requer 
pluralidade de procedimentos metodológicos para lidar com a pluralidade de 
problemas e situações que a afetam. Para que a ciência progrida, deve ter à sua 
disposição quantos métodos e procedimentos forem necessários para serem 
escolhidos e em- pregados em cada situação específica. (ARAÚJO, 2012, p.139) 

Criatividade e irreverência foram cruciais para o avanço da Ciência Moderna, como revelou a história 

da Física de Galileu a Einstein, para citar um campo disciplinar. Nas palavras do próprio Feyerabend, 

ele adverte: 

Especialistas, ou ignorantes que tenham adquirido as insígnias for- mais de uma 
especialidade, sempre tentaram- e com frequência tiveram êxito nisso- assegurar 
para si mesmos direitos exclusivos em domínios especiais. Qualquer crítica da 
rigidez da Igreja Católica Romana [a Galileu e outros iluministas] também aplica-se 
a seus sucessores modernos, tanto científicos quanto ligados à ciência”. 
(FEYERABEND 2011, p.175). 

2. A ditadura do Quantificacionismo na Avaliação 

Essas tendências de empiricismo e reificação das técnicas quantitativas não são exclusivas na pesquisa 

em M&A, mas se replica em comunidades epistêmicas específicas nas Ciências Sociais Aplicadas. Na 

Economia esse é um dos diversos pontos de divergência entre “ortodoxos” e “heterodoxos”, como bem 

analisam Bruno e Caffe (2017). Segundo os autores, os economistas neoclássicos compartilhariam 

uma noção “fisicalista” dos fenômenos econômicos, que iria muito além do empréstimo de conceitos 

caros à Mecânica Newtoniana como equilíbrio, inércia, histerese, mas a uma interpretação 

“naturalista” do comportamento humano, muito alinhada à interpretação de Comte no século XIX 

acerca das Ciências Sociais. 

(...) entendo por Física Social, a ciência que tem o objeto o estudo dos fenômenos 
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sociais considerados dentro do mesmo espírito dos fenômenos astronômicos, físicos, 
químicos e fisiológicos, quer dizer, como sujeitos às leis naturais invariáveis, cuja 
descoberta é o objetivo específico de suas pesquisas (COMTE apud BRUNO e 
CAFFE 2017, p.28) 

Dessa concepção e convicção acerca do funcionamento da Economia e Sociedade é fácil entender 

porque os neoclássicos defendem com tanta veemência o método experimental ou observacional, e o 

consideram como o mais legítimo, neutro, imparcial, livre de conteúdos ideológicos na produção de 

conhecimento científico na Economia ou qualquer outro campo8. 

Nesse contexto de positivismo – assumido explicita ou ingenuamente – o emprego da técnica pela 

técnica parece estar tomando o lugar, o tempo e o empenho das equipes, em detrimento de análises 

multidisciplinares e circunstanciadas com que devem ser tratadas as problemáticas complexas que 

envolvem a produção dos serviços sociais na educação, saúde pública, qualificação profissional ou 

desenvolvimento social, para citar algumas das áreas mais proeminentes no campo de M&A no país. A 

pesquisa na área corre o risco de uma hiper-especialização técnica na investigação das problemáticas 

que afetam as políticas e programas públicos em detrimento de abordagens mais sistêmicas no 

entendimento dos mesmos. Alguns centros de pesquisa parecem investir em saber cada vez mais sobre 

cada vez menos, apostando na ortodoxia clássica do recorte disciplinar dos objetos de análise, decisão 

que pode ser plausível no mundo acadêmico, mas uma escolha equivocada no universo complexo e 

interdisciplinar das Políticas Públicas. 

Políticas Públicas são objetos complexos de análise, com arranjos operativos envolvendo diversas 

instituições e milhares de agentes, com diferentes mandatos e capacidades de implementação, 

produzindo efeitos dispersos no tempo e no território, conforme os efeitos menos ou mais intensos de 

fatores contextuais pouco controláveis pelos operadores das políticas e programas. Assim, abordagens 

cartesianas clássicas de avaliação, centradas na estimação da contribuição marginal de atividades e 

componentes das políticas e programas sobre dimensões socioeconômicas almejadas, parecem ser 

cada vez menos frutíferas. Desenhos experimentais e quasi-experimentais de avaliação de Políticas 

Públicas não só envolvem questões éticas de difícil contorno – como a escolha de quem faz parte do 

grupo Controle e do Tratamento – como também problemas de operacionalização nada triviais – 

“isolamento” dos dois grupos ao longo do tempo e garantia de “isonomia” das demais condições 

ambientais – e questionamentos crescentes na especificação dos modelos de análise – arbitrariedade 

das escolhas técnicas de propensity score matching, dentre tantos outros. Ou seja, tais avaliações têm 

dificuldades crescentes na sua proposição, desenho, implementação e análise (JANNUZZI 2011, 

2016). 

Atribuição de impacto a um programa ou a um componente dele é cada vez mais difícil em contextos 

                                                      
8 O primado das “estatísticas neutras” ou das “interpretações dos indicadores” na Economia foi tema de um 
inte- ressante debate no jornal Folha de S.Paulo em 21 e 24 de agosto de 2016 entre, do lado positiva-
ortodoxo-liberal, Samuel Pessoa e Marcos Lisboa, e do outro, plural-heterodoxo-estruturalista, Elias Jabbour e 
Luis Fernando de Paula. 
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em que políticas públicas são desenhadas para atender múltiplos objetivos (ainda que com ênfase 

diferenciada entre os mesmos). Política Pública não é projeto social de abrangência limitada, poucos 

operadores e públicos restritos, com contextos “controlados”. Como bem registra Bamberguer (et 

al.,2016) em documento sobre diretrizes de avaliação da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável para a ONU Mulheres: 

In small projects with a low level of programme complexity, rela- tively simple 
institutional arrangements and a low level of contextual dependence, it possible to 
trace and evaluate a direct causal relation-ship between a programme intervention 
(e.g., drinking water, schol- arship for girls to attend secondary school) and the 
intended outcome (e.g., lower rates of diarrhea, higher rates of girl´s enrolment). As 
programme become more complex in terms of the three previous di- mensions, the 
number of inputs increases (often operating differently in different communities or 
regions), the number of intended and un- intended outcomes also increases, and the 
influence of different stakeholders and institutional arrangements becomes more 
compli- cated, as well as the number of contextual factors. Consequently, it becomes 
increasingly difficult, or in many cases impossible, to de- termine direct causal 
relationships (BAMBERGUER et al. 2016:46- 47) 

Paradigmas e modelos de médio alcance relativamente seguros para garantir produção acadêmica que, 

por sua vez, gerem resultados que viabilizem premiações, novos financiamentos para pesquisas e 

formação de quadros é um mecanismo clássico de funcionamento da Ciência contemporânea, de forma 

mais explícita e estruturada do que Khun (1992) ou que os pesquisadores dos Estudos Sociais da 

Ciência poderiam imaginar9. A diferença – e o problema – é que na área de M&A, como bem 

observou Worthern (et al., 2000) em situações assemelhadas e concretas nas políticas educacionais nos 

Estados Unidos nos anos 1960, essa produção científica com viés sociométrico e/ou economicista 

acaba muitas vezes sendo aceita de forma pouco crítica ou voluntarista na Administração Pública e, 

pior, orientando decisões cruciais acerca de mérito, desenho e gestão de programas públicos, mesmo 

quando a consistência dos resultados são questionáveis10. 

Como bem assinalou Porter (1995), o “quantificacionismo” é um instrumento poderoso para tomada 

de decisão aparentemente imparcial e justa em Políticas Públicas, conferindo autoridade a quem não a 

conquistou legitimamente pelo voto ou por delegação. Para certas comunidades tecnocráticas e 

plutocráticas na Administração Pública, as decisões baseadas em dados, indicadores e evidências 

produzidas em avaliações quantitativas e protocolos estruturados gozam de neutralidade e objetividade 

incontestáveis. Na realidade, dados e indicadores resultam de uma série de escolhas políticas (sobre 

que aspectos observar e medir) e preferências metodológicas (sobre como observá-los e medi- los). 

                                                      
9 Essas visões idealísticas e positivistas da Ciência partilhadas na comunidade de pesquisadores das Ciências 
Sociais Aplicadas, depois de mais de cinquenta anos da “denúncia” khuniana da natureza humana e 
idiossincrá- tica da produção do conhecimento científico e do acervo dos Estudos Sociais da Ciência é 
revelador de um pro- blema muito grave na ementa dos cursos de Epistemologia ou Metodologia da 
Ciência nos cursos de graduação e pós-graduação. 
10 No Brasil, o Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego- operado entre 2011 
e 2015, é um bom exemplo de como um programa com uma série de méritos (JANNUZZI 2016a) pode ser 
des- continuado por avaliações instrumentalizadas por esse viés sociométrico-economicista-liberal 
(BARBOSA Fo. et al 2016). 



Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

 

 
ST 03 – ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 490 

Nas palavras do autor: 

The capacity to yield predictions or policy recommendations that seem to be 
vindicated by subsequent experience doubtless counts in favor of a method or 
procedure, but quantitative estimates sometimes are given considerable weight even 
when nobody defends their va- lidity with real conviction. The appeal of numbers is 
specially com- pelling to bureaucratic officials who lack the mandate of popular 
election, or divine right. (...) A decision made by the numbers (or by explicit rules of 
some sort) has at least the appearance of being fair and impersonal (...). Objectivity 
lends authority to officials who have very little of their own. (PORTER, 1995:p.8). 

Como ilustra Latour (2004), já são conhecidas, de longa data, as estratégias retóricas de sustentação de 

procedimentos e achados na produção científica nos laboratórios e centros de pesquisa11, entre elas o 

“quantificacionismo”. De fato, a leitura de várias avaliações e estudos aplicados à análise de políticas 

no país revela algumas delas: a busca do argumento de autoridade pela citação de biblio- grafia 

clássica ou, cada vez mais, de pesquisadores e seus orientados de um centro ou universidade com forte 

financiamento externo; a matematização dos procedimentos e a dedução lógica dos resulta- dos; a 

discricionariedade na escolha de amostras, construção de indicadores, tipos de testes de hipóte- ses e 

de níveis de significância; e por fim, mas não menos frequente, a adoção de hipóteses “heroicas” e/ou 

supostos ceteris paribus no começo da pesquisa (e explicitados no meio do relatório final), mas 

esquecidos quando da apresentação das conclusões. 

Aos olhos de pesquisadores de outras comunidades epistêmicas mais plurais no campo de M&A, a 

“certeza”, a “imparcialidade” e “meta-cientificidade” com que são apresentados as avaliações de 

políticas e os programas produzidos nessa abordagem “quantificacionista” não deixam dúvidas quanto 

à natureza mítica e dogmática a preceitos positivistas acerca da produção do conhecimento. Mas o 

campo das Políticas Públicas – e suas sub-áreas como a M&A – não pode ser enquadrado como uma 

Física Social ou uma Microeconomia do Bem-Estar, investigada somente com o arsenal de técnicas de 

inspiração positivista. Estas ferramentas são insuficientes e limitantes para se entender a complexidade 

e vastidão em que o campo das Políticas Públicas vem se transformando, um século depois de 

crescimento sistemático enquanto área de intervenção estatal12 e muitos outros enquanto Filosofia 

Política. Como outras disciplinas científicas que aqui no Brasil demarcam o campo das Ciências 

Sociais Aplicadas, a produção de conhecimento no “Campo das Públicas” requer, para além das 

tradições nomológicas-explicativas inspiradas nas Ciências Naturais, a hermenêutica histórico-

                                                      
11Estratégias retóricas que, inclusive, são empregadas nesse texto como a preferência por citações literais em 
detrimento de paráfrases, para evidenciar a corroboração de diversos autores às discussões aqui 
apresentadas. O uso dos anglicismos Evidence-based, Rules-dictated e Equity-guide também poderia ser 
enquadrado nessa estra- tégia. 
12 Até início do século XX, os gastos com financiamento das atividades estatais mantinham-se por volta de 7% 
do Produto Interno Bruto nos diferentes países europeus. Com o ativismo operário, guerras e a instabilidade 
econômica os Estados passaram a ter um papel não apenas regulador, mas intervencionista no campo 
econômico e social. Assim, nos anos dourados do capitalismo, no pós-guerra, a necessidade de 
financiamento dos Estados de países europeus para promoção das Políticas Públicas (na forma de isenções 
ou programas) já estava além dos 30%, cifra que o Brasil só chegou- e se estabilizou- nos anos 2000. 
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interpretativa das Ciências Humanas13. 

Ademais, o modus operandi da Ciência Moderna, produzida em contexto acadêmico, disciplinar, 

hierárquico e estável já não é funcional em muitas áreas contemporâneas de conhecimento, muito 

menos no “Campo das Públicas”. Tal como outras áreas dinâmicas de produção de conhecimento, ela 

se vem se reestruturando em bases institucionais e epistemológicas mais amplas como as que Pombo 

(2006) denomina de Interciências14. Não basta “emprestar” conceitos, categorias de análise e 

paradigmas de outras ciências; é preciso “re-significá-los” frente aos objetos de análise em questão; é 

preciso integrá-los na interpretação dos fenômenos e não apenas agregar diferentes perspectivas de 

análise disciplinar. 

Talvez mais do que uma “Interciência”, o “Campo das Públicas” seria, na terminologia emprestada de 

Echeverría (2009), um ramo exemplar da Tecnociência, com produção de conhecimento fora do 

laboratório clássico, em contexto transdisciplinar, heterogêneo, heterárquico e instável. Se na Ciência 

Moderna o conhecimento “válido” precisa ser produzido em laboratório e centros de pesquisa com 

algum grau de “acreditação” anterior e necessita passar por um ritual controlado de legitimação, 

assegurado por “pares” acadêmicos em programas de pós-graduação ou em publicações especializa- 

das, na Tecnociência, os estudos, as técnicas e as inovações são gerados – e avalizados – por um 

número muito maior de agentes, além dos acadêmicos, em circuitos mais plurais e ritos mais 

descentralizados que os convencionais. Se a Ciência basta a si mesmo em seus conceitos e 

explicações, a Tecnociência precisa ultrapassá-los em direção à aplicação. O campo de conhecimentos 

conexos às Políticas Públicas está, pois, mais ligado ao contexto plural e eclético da Tecnociência do 

que o cartesianismo da Ciência Moderna. 

Na Ciência, Interciência ou Tecnociência não existe objetividade absoluta, mas objetividade 

socialmente construída, como propõe Fourez (1995). Objetividade construída e partilhada pelas comu- 

nidades epistêmicas específicas, que demarcam o que é ou não é “científico”, o que deve ou não ser 

observado ou estudado. Nas suas palavras: 

Quando se está habituado a ver o mundo de certo modo, torna-se quase impossível 
ver as coisas de maneira diferente. Questionar essa visão criaria uma profunda crise 
afetiva. A visão que se tem do mun- do surge então como absolutamente objetiva 
(FOUREZ 1995, p.55) 

Enfim, a Ciência, Interciência ou Tecnociência – e Avaliações – tem partido. É o partido, valores e 

visões da comunidade científica. E como bem coloca Fourez (1995), a comunidade científica pertence 

à classe média nas sociedades contemporâneas, identificando-se com a ordem social existente e 

                                                      
13 Estas são as duas categorias ou tradições de pesquisa que Habermas (2009) insiste em pontuar, a despeito 
da negação do cientificismo da última pelos positivistas. 
14 Para a autora, Ecologia e Neurolinguística seriam exemplos de Interciências. Para além dessas categorias 
em que o conhecimento científico contemporâneo se desenvolve mais rapidamente, ela propõe ainda as 
Interdisci- plinas como a Sociologia das Organizações e Pesquisa Operacional e as já mais conhecidas 
Ciências de Frontei- ra, como a Geografia Econômica e Engenharia Genética (POMBO 2006). 
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disputando recursos com outros segmentos e setores da sociedade. Mas reconhecer a natureza humana 

e idiossincrática da produção de conhecimento não o fragiliza. O que o enfraquece é a falta de 

transparência metodológica; é a dogmatização de princípios e procedimentos não consensuais; é a 

tentativa de se apresentarem como neutros e insuspeitos a qualquer prova os resultados de pesquisas 

quando se sabe que diversas decisões técnicas foram intrinsecamente subjetivas e, de partida, apoiadas 

em visões e valores de mundo, de Ciência e de Políticas Públicas que não são universais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora os manuais aplicados na área, sobretudo os disseminados por organizações multilaterais de 

fomento, dediquem-se em apresentar as etapas, métodos e técnicas de monitoramento e avaliação 

como se fossem universais, neutros, livres de uma concepção ideológica e política fundante, as 

práticas na área estão longe de assim se revelarem. Evidências de pesquisas e de auditorias revelam 

“verdades” que derivam de escolhas ou apostas anteriores – explícitas ou não – acerca de valores 

político-ideológicos e de princípios epistêmicos acerca da produção de conhecimento em Políticas 

Públicas. Como todo campo de conhecimento, a avaliação de políticas e programas é uma atividade 

humana, orientada por valores ideológicos e paradigmas diversos, regida por métodos e técnicas 

validadas por diferentes comunidades epistêmicas, produzindo resultados contingentes, que podem ser 

confirmados, refutados ou superados, em algum momento, por novas investigações. Ou então, não 

seriam produção técnica-científica. Falibilidade do conhecimento técnico é antes uma virtude que uma 

fragilidade; denota antes a natureza científica e não dogmática do mesmo (SACCO 2016). 

Encarada como sub-campo da Interciência ou da Tecnociência, a Avaliação é sim uma atividade 

influenciada por valores humanos, políticos e ideológicos (VAITSMAN & PAES-SOUSA 2009). Se o 

desenho e a implementação de políticas e programas são construções políticas por que não a Ava- 

liação não o seria? Afinal, 

(...) the policies and programs with which evaluation deals are the creatures of 
political decisions. They were proposed, defined, debated, enacted, and funded 
through political processes and in imple- mentation they remain subject to pressures 
– both supportive and hostile – that arise out of the play of politics. 
(...) 
The programs with which the evaluator deals are not neutral, antiseptic, laboratory-
type entities. They emerged from the rough and tumble of political support, 
opposition and bargaining. (WEISS 1993, p.94) 

Avaliação não é uma investigação neutra com respeito aos valores de quem a realiza, seja ele o 

formulador comprometido com a criação da política; seja um pesquisador externo ou instituição 

contratada (YANES 2009). A narrativa dos resultados da avaliação depende, como se procurou 

argumen- tar nesse texto, dos valores imanentes das Políticas Públicas. Na mesma linha, advoga Uitto 

(2014), em defesa da Sustentabilidade Ambiental como mais um valor público a ser considerado na 

avaliação de políticas e programas: 
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Although one role of evaluation is to generate the most objective and verifiable data 
and information as possible for decision-making, evaluation is a societal function 
that must be anchored in the values and goals that we hold. Evaluation should be 
guided by moral principles and understanding the underlying processes, nor just 
measuring outcomes (RALLIS apud UITTO 2014, p.8). 

Assim, no debate sobre impactos ou não das políticas e programas, o que está em disputa é muito mais 

que a validade interna do método, a suposta superioridade de uma ou outra técnica, a robustez do teste 

estatístico produzido no laboratório ou a validade externa e riqueza analítica dos achados empíricos 

em estratégias multi-métodos de investigação. O que está em disputa é muito mais que a objetividade 

absoluta ou objetividade socialmente construída do conhecimento técnico-científico, contrapondo 

positivistas e pós-positivistas15. 

Na realidade, o que está em disputa nas avaliações são visões político-ideológicas sobre Esta- do e 

natureza das Políticas Públicas, relevadas pelas escolhas de que valores expressam os fins (e os meios) 

da ação pública: a eficiência do gasto público frente a outros usos que o mercado poderia fazer do 

mesmo; a eficácia no cumprimento do rito legal dos procedimentos técnico-burocráticos programados 

frente a escolhas discricionárias socialmente legítimas ou a efetividade social advinda da opera- ção 

pactuada e legitimada das políticas públicas (JANNUZZI, 2016). Como bem coloca Berrones (2014) 

em texto que discute “valor público”: 

La producción del valor público necessita no solamente reglas institucionales y una 
eficiente géstion pública, sino también de valores del buen obrar que permiten 
fortalecer los contenidos, objetivos y metas de las políticas públicas. (BERRONES 
2014, p. 60). 

Visões de mundo e de papeis do Estado – Estado Liberal, Estado Regulador e Estado do Bem-estar 

Social – conformam desígnios e arquiteturas diferentes de Políticas Públicas, valorizando 

distintamente a eficiência econômica, eficácia procedural e a efetividade social como critérios de 

formulação e avaliação da ação pública. Ainda que todos sejam valores republicanos intrínsecos às 

sociedades democráticas, a primazia de um sobre os demais está condicionada à concepção subjacente 

de Justiça Social e a forma de alcançá-la; por sua vez tal concepção aponta o modelo de avaliação a ser 

empre- gado que, ao final, traz evidências que reforçam ou não as visões de mundo e as escolhas de 

políticas públicas realizadas. 

Enfim, a seleção de políticas e programas a avaliar, o escopo de questões a serem respondidas, a 

escolhas metodológicas de como tratá-las não são neutras ou imparciais. Essas decisões são orientadas 

explicita ou implicitamente pelos valores públicos e motivações políticas compartilhadas pelos grupos 

de interesse envolvidos no financiamento, controle ou operação das Políticas Públicas. Ancorar-se em 

valores públicos não é um problema na avaliação; problema mesmo é a dogmatização por que ela 

                                                      
15 Pelo impreciso rótulo de pós-positivistas está se incluindo um contingente bastante heterogêneo de 
pesquisa- dores que partilham da concepção da ciência como atividade socialmente produzida e ritos de 
validação constru- ídos. Fosse esse texto uma discussão no âmbito dos Estudos Sociais da Ciência essa 
imprecisão não seria certa- mente aceitável. 
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passa em determinadas comunidades epistêmicas.  
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RESUMO 
Em 2015, foi aprovado o Plano Municipal de Educação da cidade de São Paulo e, em sua versão final, a lei 
apresenta 13 metas, dentre elas a que estabelece ampliação do investimento na área para 33% da receita de 
impostos. O presente trabalho discute a construção do PME, com foco na dimensão de seu financiamento. 
Analisou-se o processo de construção do plano, a partir da compreensão de suas etapas, estruturas de governança 
e participação, atores estratégicos envolvidos e projetos políticos defendidos. Investigaram-se, por meio do 
levantamento bibliográfico de trabalhos, documentos legais e entrevistas com membros do poder legislativo, 
como os atores envolvidos lideram com a questão do financiamento do plano e como articularam seus interesses 
e ideias sobre a política pública de modo a os incorporarem à agenda de decisão municipal. 
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INTRODUÇÃO 

As políticas públicas de educação no Brasil se constituem importante objeto de investigação e debate, 

dado seu caráter estratégico para o desenvolvimento social e econômico da sociedade. A Constituição 

Federal (CF) de 1988 consagrou a educação como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado. 

Contudo, deve-se ter em mente que parte da efetivação de tal direito está diretamente ligada à 

disponibilidade de recursos necessários para implementação das políticas, dentre eles, os recursos 

financeiros. 

Peres (2016) aponta que, no Brasil, a educação assume especial relevância ao considerarmos o 

desenho de seu financiamento, definido pela CF e que incube aos três entes - União, estados e 

municípios - o dever de prover as políticas públicas da área de maneira articulada e coordenada e de 

forma a abranger as diferentes etapas e modalidades de ensino (PERES, 2016). A Carta Magna previu 

ainda meios para a sustentabilidade orçamentário-financeira e consequente provisão de serviços 

públicos na área, em especial o mecanismo de vinculação orçamentária. 

Tal mecanismo é considerado pela comunidade epistêmica da educação como fundamental para a 

evolução e melhoria dos indicadores de ensino (DE CASTRO, 2007), mas também criticada por 

aqueles que a acusam de criar sérios constrangimentos fiscais consequentes (REZENDE, 2015). Ao 

lado da busca pela garantia de verbas perenes para educação há também a tentativa de planejamento de 

suas ações, que no período recente é representado pelo Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 e 

pelos planos municipais induzidas por este. Os planos de educação são instrumentos de políticas 

públicas, em formato de lei, que definem as diretrizes, metas, objetivos e estratégias para a política 

educacional nos municípios, estados e país por um período de dez anos. Esse instrumento ganha 

centralidade a partir da promulgação da Lei 9394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), que estabelece em seu artigo 87 a obrigatoriedade de elaboração de planos 

de educação (BRASIL, 1996a). Posteriormente, a Emenda Constitucional 59/2009 insere tal 

obrigatoriedade na CF. 

Em São Paulo, a elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) teve início em 2008 e, em sua 

versão final, apresenta 13 metas, sendo a primeira relacionada diretamente à dimensão do 



 

 ST 04 – PLANEJAMENTO, FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO 
 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

500 

financiamento público, definindo a ampliação do patamar de investimento para 33% da receita 

resultante de impostos. Tal processo contou com a participação de um grande número de atores, a 

partir de estrutura de governança previamente definida, e as discussões sobre o plano foram realizadas 

concomitantemente à elaboração do PNE nacional. Desse modo, constitui uma importante questão de 

pesquisa a compreensão desse processo, com diversos atores realizando pressão pela elaboração do 

plano à luz do contexto federal. 

A aprovação do plano não é, contudo, garantia de concretização das demandas nele aprovadas. O 

percurso lógico de formulação do plano, que tem início com a manifestação de demandas e finaliza 

com a decisão sobre quais serão incluídas no documento final, representa somente o ponto de partida 

no caminho para a efetiva consecução das políticas públicas. A aprovação do PME da cidade de São 

Paulo traz implicações determinantes para o orçamento público municipal, pois é este quem indica as 

reais capacidades do Estado em garantir as metas estipuladas e, nesse sentido, o pleno conhecimento 

da situação financeira municipal pode dar indícios sobre as possibilidades de atendimento dos anseios 

dos atores. Por este motivo, analisou-se a distribuição de recursos e aplicação orçamentária na área de 

educação entre o período de 2013 a 2016. 

Dado o exposto, são objetivos desta pesquisa analisar o processo de construção do PME, a partir da 

compreensão de suas etapas, estruturas de governança e participação, atores estratégicos envolvidos e 

projetos políticos defendidos. Em seguida, analisar a distribuição de recursos e aplicação orçamentária 

na área de educação no período, de 2013 a 2016, identificando programas e ações presentes na Lei 

Orçamentária Anual (LOA), no Plano Plurianual de Ações (PPA) e no Programa de Metas, 

instrumentos que, juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), definem a planificação 

orçamentária no município de São Paulo, a fim de entender se esses instrumentos estão ou não sendo 

utilizados para a concretização das metas aprovadas no PME. Inclui-se também nesta análise, a 

investigação de aspectos da governança (ou organização) interna das secretarias municipais 

responsáveis pela elaboração da proposta orçamentária. 

Para além desta seção introdutória, o artigo é composto por outras seis partes: metodologia; um breve 

panorama sobre o planejamento e financiamento educacional no Brasil; síntese do processo de 

construção do PME de São Paulo; aspectos sobre a centralidade do orçamento público; síntese do 

processo de elaboração orçamentária no município de São Paulo; principais resultados encontrados 

acerca da construção do plano; análise dos dados orçamentários compilados; e considerações finais. 

1. Metodologia 

Foi realizada pesquisa bibliográfica para conceituação do processo orçamentário no Brasil, e das 

especificidades do município de São Paulo, bem como o levantamento de trabalhos sobre a temática de 

planificação educacional no Brasil, com foco na dimensão de financiamento público para a área. Com 
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o objetivo de analisar o processo de construção do PME, foi realizada a análise dos registros das 

propostas que resultaram da Conferência Municipal de Educação de 2010 e embasaram o projeto de lei 

enviado pelo Executivo ao Legislativo, das notas taquigráficas das audiências públicas, reuniões de 

grupos de trabalho e votação em plenário durante a tramitação do projeto na Câmara Municipal de São 

Paulo (CMSP). Concretizada esta primeira fase, realizamos entrevistas semi-estruturadas com dois 

membros do Legislativo que participaram ativamente do processo de elaboração do PME. 

Em seguida, foi realizada a análise de dados secundários sobre o orçamento municipal, 

disponibilizados pela Prefeitura no portal de transparência do município. Buscamos os relatórios por 

Categoria Econômica, Função, Subfunção, Programas e Órgãos. Ao mapearmos as classificações 

programáticas do orçamento, foram constatadas as mudanças nas classificações utilizadas em 2013 e 

alteradas de 2014 a 2016. Frente a este desafio e a fim de viabilizar o acompanhamento dos 

investimentos desenvolvidos pelo Estado, passamos a observar a classificação de projeto. Além destes, 

analisamos também o PPA e os LOAs correspondentes ao período estudado. Por fim, cabe ressaltar 

que todas as análises orçamentárias foram corrigidas pelo IPCA-2016 e possuem livres clusterizações 

a fim de possibilitar as análises propostas em nossos objetivos. 

2. Um panorama do planejamento e financiamento das Políticas 
Educacionais no Brasil 

A discussão sobre o planejamento e financiamento da educação e seu ingresso na agenda política 

remonta ao início do século XX, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, que 

defendia a vinculação de recursos provenientes de impostos e a criação de fundos educacionais para 

financiar as políticas (MARTINS, 2010). Além disso, o movimento introduziu a ideia de plano como 

um instrumento de racionalidade científica na educação, para modernização da área (SAVIANI, 1999). 

As demandas manifestadas pelo grupo foram inseridas, de forma inédita, na CF de 1934, 

estabelecendo que a União e os municípios deveriam aplicar nunca menos de 10%, e os Estados e o 

Distrito Federal nunca menos de 20%, da renda resultante dos impostos, na manutenção e no 

desenvolvimento dos sistemas educativos, bem como fixou como competência da União a elaboração 

de um plano nacional de educação (BRASIL, 1934). 

Tanto o mecanismo de vinculação orçamentária quanto o de elaboração de planos de educação 

perduram até hoje, mas foram encarados pelos entes federativos de diferentes formas ao longo do 

século XX e início deste século. Desde 1934, a vinculação de impostos para a educação só foi 

abandonada em períodos ditatoriais, sendo retomada em 1983, por meio da denominada Emenda 

Calmon e consagrada na CF de 1988, que manteve o disposto pela EC, aumentando, ainda, o 

percentual vinculado de 13% para 18% para a União e 25% para estados e municípios (BRASIL, 1988; 

MARTINS, 2010). 
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A noção de planejamento educacional, por sua vez, foi vista com diferentes racionalidades desde 1934. 

Durante o Estado Novo, a ideia de plano esteve ligada à sua utilização como um instrumento de 

controle político-ideológico. Já entre 1946 e 1964, prevaleceu a visão de plano como instrumento de 

uma política educacional limitado a realizar a distribuição de recursos. Com o regime militar, o plano 

foi utilizado como instrumento de introdução da racionalidade tecnocrática na educação, associado aos 

planos nacionais de desenvolvimento. No período seguinte, de transição à democracia, introduziu-se 

uma “racionalidade democrática” em nome do combate ao autoritarismo do período anterior, mas que 

acabou por ocasionar dispersão e descontrole de recursos para a educação (SAVIANI, 1999). 

Com a promulgação da CF em 88 e a partir dos anos 90, outros importantes instrumentos e disposições 

normativas de planejamento e financiamento da educação foram adotados, tais como a LDB (Lei nº 

9394/96), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF); o Plano Nacional de Educação de 2001, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (FUNDEB); a EC 59/2009 e, mais 

recentemente, o Plano Nacional de Educação de 2014. 

A LDB foi responsável por definir, por meio de seus artigos 71 e 72, quais gastos podem ou não ser 

considerados como manutenção e desenvolvimento de ensino, para fins de cálculo do percentual 

vinculado a ser aplicado. Com relação aos planos, a LDB estabeleceu em seu artigo 87, a 

obrigatoriedade de elaboração de planos nacionais e determinou que, no prazo máximo de um ano a 

partir de sua promulgação, a União deveria encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei que 

instituísse o PNE (BRASIL, 1996). O FUNDEF, por sua vez, instituído pela Emenda Constitucional nº 

14/1996, representou a adoção de uma política de fundos para financiamento do ensino fundamental, 

organizando 15% da arrecadação de impostos e transferências governamentais de estados e municípios 

em uma subvinculação a ser distribuída no âmbito de cada estado a depender do número de matrículas 

em cada rede de ensino (BRASIL, 1996b). 

A tentativa de alinhar planejamento e financiamento da educação esteve presente na discussão do PNE 

sancionado em 2001, consubstanciado na Lei 10.172/2001. O plano elaborado foi considerado 

insatisfatório no que diz respeito às suas disposições para o financiamento das políticas educacionais, 

uma vez que foi sancionado com nove metas vetadas pelo presidente, sendo que todas incidiam em 

questões de financiamento. Uma delas estipulava a elevação dos gastos públicos em educação até 

atingir 7% do PIB (PINTO, 2002). 

Durante a vigência deste plano, encerrada em 2010, houve a aprovação do FUNDEB, em substituição 

ao FUNDEF, que vigorou até 2006. O FUNDEB foi criado pela EC nº 53/2006, implementado em 

2007 e com vigência até 2020, e trouxe como principais mudanças o aumento da arrecadação de 

impostos vinculada ao fundo para 20% e a aplicação destes recursos no Ensino Básico, que 

incorporava também o Ensino Infantil e Médio (BRASIL, 2006). Mais tarde, em 2009, é promulgada a 

EC 59/2009, cuja redação inseriu na CF a obrigatoriedade do estabelecimento, por meio de lei, de um 
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plano nacional de educação, com o objetivo de articular um sistema nacional de educação em regime 

de colaboração com os outros entes e definir as diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino. Dispôs, ainda, que o plano 

nacional deve conter meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto 

interno bruto. (BRASIL, 2009). 

Com tal estrutura normativa em vigor, um novo PNE foi aprovado em 2014 (Lei 13.005). A discussão 

sobre o plano foi iniciada ainda em 2010, com a realização da Conferência Nacional de Educação 

(CONAE), que baseou a proposta de lei nº 8035/2010, encaminhada pelo MEC ao Congresso 

Nacional. Ao longo de sua tramitação, o projeto teve como tema central a questão do financiamento 

educacional e, após receber mais de três mil emendas, culminou em alterações de grande relevância 

para a área. O Congresso aprovou no plano, dentre outros dispositivos, 20 metas com duração decenal. 

A meta número 20 versa exatamente sobre o financiamento das políticas educacionais, com a 

ampliação do investimento público em educação de modo a atingir, pelo menos, 10% do PIB até o 

final do decênio. Além disso, constam como estratégias dessa meta a definição do CAQi (Custo 

Aluno-Qualidade Inicial) e CAQ (Custo Aluno-Qualidade) (BRASIL 2014; BRITO, 2015). 

Tal meta foi objeto de grandes disputas, com o embate entre governo e sociedade civil organizada em 

torno do percentual do PIB a ser investido em educação, bem como um confronto entre aqueles que 

defendiam a exclusividade de recursos públicos para o setor público e os que eram favoráveis à 

extensão desses recursos para o setor privado. Além disso, neste segundo PNE ressalta-se a sua 

relevância enquanto política de estado, ao dispor, em seu art. 10 uma concepção ampla de 

planejamento, uma vez que prevê sua articulação com os demais instrumentos de planejamento do 

Estado, quais sejam: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, 

dos estados, do DF e dos municípios, dando a possibilidade de compatibilização das metas e 

estratégias do PNE com os recursos orçamentários, a fim de viabilizar sua efetiva execução (BRASIL, 

2014; DOURADO, 2016). 

O PNE 2014-2024 definiu, ainda, por meio de seu art. 8°, a obrigatoriedade de elaboração, por parte de 

estados e municípios, de seus respectivos planos de educação, representando, desse modo, um 

mecanismo indutor e disseminador para os demais entes, em consonância à função constitucional, em 

matéria educacional, exercida pelo governo federal. 

É frente a todo este contexto supramencionado de planejamento e financiamento da educação que, em 

2015, aprova-se o PME, com duração decenal a partir da data de sua promulgação. 

3. A construção do Plano Municipal de Educação de São Paulo 

O PME da cidade de São Paulo, consubstanciado na Lei 16.271 de 17 de setembro de 2015, apresenta 

13 metas, sendo a primeira relativa ao financiamento público, estabelecendo a ampliação do 
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investimento público em educação para 33% da receita resultante de impostos, bem como a 

obrigatoriedade de elaboração do CAQi e CAQ. 

O plano atendeu ao disposto tanto na LDB quanto no PNE de 2014 e no art. 200 da LOM, modificado 

pela emenda 24/2001. Esta última previa, desde 2001, a elaboração de um plano que deveria ser 

complementado por um programa de educação inclusiva, cujo custeio utilizasse recursos que não 

entrassem na porcentagem mínima estipulada pelo artigo 212 da CF. A mesma emenda inseriu no art. 

208 da LOM que o município deveria aplicar “no mínimo 31% da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino 

fundamental, da educação infantil e inclusiva” (SÃO PAULO, 2001). Nesse sentido, com o plano, foi 

previsto um aumento de 2% de recursos a serem investidos na área, totalizando 33%. 

Em 2008 fora constituída uma Comissão Organizadora do Processo de Construção do Plano Municipal 

de Educação, instituída por meio da Portaria nº 3.169 da Secretaria Municipal de Educação (SME), da 

qual se formou uma comissão executiva para a elaboração do PME da cidade. Tal comissão, composta 

por diversos segmentos da sociedade civil organizada, tinha o propósito de zelar pela continuidade do 

processo participativo no plano. 

Em 2010, a comissão executiva promoveu etapas para a elaboração do plano. Na primeira, foram 

realizadas plenárias nas escolas e nas comunidades, com cerca de dez mil pessoas participantes. Em 

seguida, foram feitas 31 reuniões setoriais nas subprefeituras e encontros temáticos, que reuniram mais 

de dez mil pessoas e resultaram na eleição de delegados para a conferência. A terceira etapa consistiu 

na realização da Conferência Municipal de Educação da Cidade de São Paulo, em junho de 2010, na 

qual participaram cerca de 1.800 pessoas. Ao todo, aproximadamente 22 mil pessoas participaram 

desse processo. No total, 5.919 propostas foram apresentadas, das quais 434 foram aprovadas e 

constituem o documento “Plano de Educação da Cidade de São Paulo” (PECSP/2010), que deveria ser 

a base para o Executivo elaborar o projeto de lei para o plano municipal (SÃO PAULO, 2010). 

No documento aprovado, há um subitem dedicado às metas e propostas relacionadas ao financiamento 

do plano, no qual se determina um aumento da porcentagem orçamentária destinada à educação 

pública, de 31% para 35%, sendo que desses 35%, 30% deveriam ser exclusivamente destinados às 

despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino. Além disso, também foi aprovado diretrizes 

que versavam sobre a destinação, otimização, transparência, desburocratização e participação popular 

na utilização dos recursos para a educação. 

Finalizada a conferência e com as propostas deliberadas e encaminhadas ao Executivo, foi somente em 

maio de 2012 que o governo enviou à CMSP um projeto de lei para aprovação do PME, o PL 

415/2012. A proposta, no entanto, muito diverge daquelas contidas no documento originário da 

conferência. Com relação ao financiamento, por exemplo, o PL não fez qualquer menção em nenhuma 

de suas metas. O projeto tramitou na CMSP por mais de três anos, tendo passado por quatro 
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comissões: a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Administração Pública, Comissão de 

Educação, Cultura e Esportes e Comissão de Finanças e Orçamento. Ao todo, foram realizadas 20 

audiências públicas e 05 reuniões de grupos de trabalho para propor aprimoramentos ao texto 

encaminhado. 

Logo da chegada do projeto à Câmara, um conjunto de entidades que compunha a comissão executiva 

para a elaboração do PME iniciou uma movimentação para alertar que o texto elaborado pelo 

Executivo muito divergia das propostas da conferência. Em nota pública, chamaram atenção para “a 

necessidade de se instituir um amplo processo participativo para que os vereadores possam aprimorar 

o texto por meio do debate democrático e transformar o Plano em uma lei”. (CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO PAULO, 2012, p.20). Para tanto, solicitaram a realização de audiências públicas como 

instrumento para viabilizar tal participação e nas quais fossem “consideradas as propostas apresentadas 

no documento de sistematização do Plano de Educação, resultantes dos vários debates realizados”. 

(CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2012, p.21). 

Nas primeiras audiências esteve latente o descontentamento dos movimentos e organizações da 

sociedade civil para com o projeto enviado pelo Executivo, em especial, no que se refere ao 

financiamento do plano. A aposta desses movimentos foi de que, no Legislativo, conseguiriam retomar 

o deliberado na conferência e inserir suas demandas no plano. Teresinha Chiappim, representante do 

Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (SINPEEM), apontou que 

“cabia ao Governo encaminhar, exatamente, aquilo que teve de resolução e de resultado das votações 

em plenário” (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2012, p.35). 

Durante essas audiências, o então presidente da Comissão de Educação, Vereador Claudio Fonseca, 

ressaltou a importância de integrar o debate do PME às leis orçamentárias do município. Segundo ele, 

não se podia discutir o PME ou avançar num texto que fosse de fato exequível sem vincular esse 

debate à Lei Orçamentária. (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2012, p.39). 

Este movimento permite apontar o desejo manifesto pelos atores públicos de estabelecer uma 

articulação do PME com os demais instrumentos de planejamento e orçamento do município. 

Em dezembro do mesmo ano, a Comissão de Constituição de Justiça emitiu parecer pela legalidade do 

projeto, encaminhando-o para a Comissão de Administração Pública. Nesta comissão, prosseguiram-se 

mais oito audiências públicas regionais para as quais foram convidadas diversas organizações da 

sociedade civil atuantes na temática da educação, além de secretários e funcionários da educação do 

Poder Público municipal e estadual, representantes do Ministério Público, entre outros. (CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2013a) 

Os representantes das organizações presentes, como a Rede Nossa São Paulo, o SINESP (Sindicato 

dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo) e o SINPEEM, em sua 

maioria, apresentavam um discurso alinhado sobre o aumento dos recursos a serem aplicados em 
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educação, consubstanciado na proposta de acréscimo de 5% (1% ao ano durante cinco anos) da receita 

resultante de impostos e transferências nos gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

(MDE) (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2013b, p. 7-8). 

Não há, no entanto, um conflito direto entre Sociedade Civil, Legislativo e Executivo. As entidades em 

geral já partilhavam, desde a conferência, da mesma ideia de que era necessário o aumento de recursos 

em MDE para que fosse possível começar a realizar as outras metas expressas. O Legislativo, por sua 

vez, resguardava-se à posição de ouvir os convidados e registrar suas demandas para posterior 

consideração no relatório substitutivo. Já o Executivo, outro ator interessado no assunto, não marcou 

presença de forma incisiva nessas audiências. Cabe lembrar que, nesse momento, iniciava-se uma nova 

gestão no Executivo Municipal, diferente da que elaborou o projeto de lei ora em tramitação. 

Em novembro de 2013, foi aprovado nesta instância, um projeto substitutivo que, a despeito de todas 

as propostas levantadas pela sociedade civil a favor da retomada do que fora deliberado na conferência 

municipal - inclusive a meta de financiamento - pouco altera o texto inicial do projeto (CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2013g). A proposta seguiu, então, à Comissão de Educação, Cultura 

e Esportes. 

Tal comissão optou por convocar, antes das audiências públicas para discutir o plano, um grupo de 

trabalho composto pela sociedade civil organizada que participou da conferência municipal de 

educação em 2010, movimentos sociais, representantes das secretarias estadual e municipal de 

educação e vereadores, para construir uma proposta de relatório substitutivo. Em entrevista às autoras, 

um membro da comissão argumenta que tal grupo era necessário, tendo em vista que muitos dados 

apresentados no projeto enviado pelo Executivo já estavam defasados. Além disso, teria havido o 

reconhecimento de que aquele texto não era representativo das deliberações da conferência. Ou seja, o 

objetivo era ajustar o plano à realidade atual e recuperar as propostas da sociedade civil. 

Foram realizadas cinco reuniões e nelas notou-se novamente a reivindicação da pouca participação do 

Executivo. Em entrevista às autoras, um dos membros do Legislativo presente nas reuniões do grupo 

de trabalho apontou que a prefeitura não estava disposta a contribuir com dados e indicadores para 

diagnóstico e construção das metas, o que prejudicou a qualidade do plano. Após estas reuniões, 

elaborou-se uma proposta de projeto substitutivo que foi colocada em discussão em seis audiências 

públicas realizadas ainda em 2014. A Comissão de Educação convidou novamente as entidades que 

compuseram os grupos de trabalho, mas também especialistas da área. Novamente, as audiências 

foram temáticas e para uma delas reservou-se o tema do financiamento. 

Na ocasião, foi convidado o professor Rubens Camargo (FE-USP) para expor sobre o tema. Ele 

mostrou dados que reiteraram a necessidade de ampliação dos recursos para a educação e argumentou 

que as metas expressas na proposta só poderiam ser empreendidas com tal aumento. Reforçou também 

a necessidade de definir os valores para o CAQ e CAQi, exemplificando, ainda, como o Brasil está 
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aquém de muitos países da OCDE no que se refere ao gasto per capita em educação. Durante todas 

essas audiências, apenas uma entidade, a Comunidade de Olho na Escola Pública, demonstrou 

discordância em relação ao que estava sendo discutido, principalmente sobre o fato da não expansão 

do ensino através da rede indireta. Levantou, ainda, a questão de não ter havido nenhum estudo de 

custos para elaboração das metas e financiamento do plano, sugerindo à comissão que o fizesse em 

conjunto com a Secretaria de Finanças. (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2014b). 

Em novembro de 2014, o relator do plano o entregou à Comissão de Educação, que o votou e o 

aprovou nesta instância. O relatório alterou substancialmente o projeto enviado pelo Executivo, 

retomou as deliberações da conferência e se baseou, em grande parte, no PNE aprovado, conforme 

afirma seu relator, Vereador Toninho Vespoli (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2014a). 

O plano passa então a conter 13 metas, dentre as mais importantes: previsão de aplicação de 35% da 

receita resultante de impostos na Educação, sendo que 30% devem ser aplicados exclusivamente em 

MDE; redução do número de alunos por turma, especificando número a ser atingido durante a vigência 

do plano; e universalização do atendimento infantil, que a partir de então deveria ser feita por meio da 

expansão da rede direta de ensino. As alterações feitas foram comemoradas pela sociedade civil 

organizada que participou do processo. 

Além disso, ocorria concomitantemente à discussão do plano nesta comissão, o período final de 

tramitação do PNE, que foi aprovado com considerável avanço na questão de seu financiamento, após 

diversas mobilizações da sociedade civil para incluir a meta de ampliação de recursos aplicados em 

educação para 10% do PIB. A conquista nacional é utilizada pelas organizações que participavam da 

elaboração do PME, assim como pelo relator do projeto na Comissão de Educação, para justificar a 

necessidade de ampliação do financiamento para a educação no município de São Paulo. A Comissão 

de Educação elaborou então um projeto substitutivo, que incluiu as demandas solicitadas (CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2014c) e foi celebrado pelos movimentos sociais da área da 

Educação. 

Com a aprovação, o projeto seguiu para a Comissão de Finanças e Orçamento. Foram realizadas três 

audiências. Destas, uma com a presença do mesmo especialista, professor Rubens Camargo, e da 

Secretária Municipal Adjunta de Educação, e outra com o Secretário Municipal de Educação, Gabriel 

Chalita (PMDB/SP). Pela primeira vez, o Secretário Municipal compareceria a uma audiência sobre o 

plano. O Executivo percebeu na Comissão de Finanças, a janela de oportunidade para influenciar a 

construção do plano, em grande medida, pelo fato de o relator designado nesta comissão, Paulo Fiorilo 

(PT/SP), compor a base do governo na CMSP. Também estiveram presentes a grande maioria do 

conjunto de entidades que já acompanhavam as outras audiências, além de representante da Secretaria 

de Finanças. 

Logo de início, o vereador Ricardo Nunes (PMDB/SP), que fazia parte dessa comissão, deixou claro 
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que o projeto enviado pela comissão de educação sofreria alterações, especialmente com relação à 

universalização do ensino, de modo a permitir a expansão por meio das redes conveniadas. Segundo 

ele, tal rede deveria ser fortalecida e não preterida, como definido na proposta de plano formulada na 

comissão de educação (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2015a, p.5). 

Debates foram travados entre sindicatos, professores, movimentos da sociedade civil, representantes 

da rede conveniada, da secretaria de educação e alguns vereadores, que defendiam a importância da 

rede conveniada para a universalização do atendimento. Em entrevista às autoras, um membro da 

Comissão de Finanças apontou que o projeto enviado pela Comissão de Educação era bastante ousado, 

mas inviável. 

Do mesmo modo, o Executivo, na figura do Secretário Municipal de Educação, apontava a 

necessidade de adequar o plano ao que era exequível. Reforçou que o papel da Secretaria seria de não 

atrapalhar o que foi feito, mas que, dariam ao plano, elementos que o tornassem possíveis de 

aplicabilidade como, por exemplo, o aumento no número máximo de alunos por sala de aula 

(CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2015b, p.5). 

O Secretário apontou ainda a necessidade de uma discussão federativa acerca do financiamento do 

plano ou do contrário, o discurso seria “utópico” (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2015b, 

p.7). Isso porque o município dificilmente conseguiria atingir o percentual de 35% de aplicação 

demandados sem que houvesse uma repactuação federativa sobre o financiamento dos entes. Para 

reafirmar esta ideia, apontou que, à época, mais de 90% do orçamento da cidade era vinculado, 

impossibilitando que houvesse aumento dos recursos para a educação sem prejudicar as demais áreas 

da administração municipal. Em resposta, os atores envolvidos na construção do projeto na comissão 

de educação  apontavam para a necessidade de se ampliar a base de arrecadação da cidade, com 

iniciativas de taxação via impostos progressivos e renegociação da dívida pública. (CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2015b p.11). 

Vê-se, portanto, que nessa comissão houve um grau maior de conflito de interesses entre os atores 

participantes, que até então não estava explicitado. Além disso, durante as duas últimas audiências 

públicas nesta comissão, ocorreu uma discussão inesperada. A despeito de o tema dessas reuniões ser o 

financiamento do plano, diversos membros da sociedade civil pediram a palavra para manifestar-se 

sobre a questão de gênero no projeto. À exemplo do que ocorreu a nível nacional, formaram-se 

movimentos contrários à essa discussão, que pressionaram o Legislativo para que não houvesse a 

inclusão da palavra “gênero” nas metas e diretrizes do plano, pois entendiam não ser o Estado e a 

escola instituições adequadas para lidar com o assunto. Por conta disso, o espaço no qual deveriam ser 

tratadas as questões de financiamento e orçamento da educação municipal passou a ser utilizado para 

debater questões de outro mérito. Os dois membros do Legislativo por nós entrevistados e que 

participaram dessas audiências alegaram que isso prejudicou a qualidade do debate acerca do assunto 

principal. 
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As audiências nesta comissão ocorreram de abril a maio de 2015 e, em junho do mesmo ano, quatro 

projetos substitutivos foram apresentados. Dentre eles, venceu o projeto de um novo relator, o do 

vereador Milton Leite (DEM/SP), que surpreendeu os movimentos da sociedade civil participantes da 

construção do plano, uma vez que vários pontos que outrora foram motivo de comemoração por sua 

inclusão no projeto foram suprimidos ou modificados - dentre eles, a meta relativa ao financiamento. 

O novo projeto retirou o percentual de aplicação dos recursos em educação, deixando apenas a 

intenção de ampliar o atual patamar de investimento, mas sem defini-lo, além de modificar as metas de 

redução de alunos por turma e a de universalização da educação infantil, de modo a permitir a 

ampliação da rede conveniada de ensino. Além disso, também retirou todas as menções à palavra 

gênero no texto. (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2015c) 

Aprovado este substitutivo, ele, juntamente com os outros dois aprovados nas comissões de Educação 

e Administração Pública, foram colocados em primeira votação no plenário da CMSP em 11 de agosto 

de 2015. A votação mobilizou diversos setores da sociedade, mas em especial aqueles que estavam 

interessados na discussão sobre a inclusão ou não da palavra gênero no plano. Discutiu-se, 

marginalmente, a questão do financiamento. As intervenções de muitos vereadores, como a de Paulo 

Frange (PTB/SP), destacaram a impossibilidade de aprovação do substitutivo da Comissão de 

Educação, dada a forma com que o texto tratava da rede conveniada de escolas: 

(...) é da maior gravidade o que está escrito na Meta nº 5: “Oficializar até 2016 a 
educação infantil para crianças de 4 anos a 5 anos para ampliar a oferta da educação 
infantil na rede municipal direta de forma a atender toda a demanda efetiva de zero a 
3 anos e 11 meses”. Saliento: “na rede municipal direta até 2016”, e 2016 será daqui 
a uns dias. Portanto, Sr. Presidente, com este texto, eu não voto, nem a favor nem 
contra, eu estou ausente. Isto daqui é uma insanidade, para não dizer outra coisa. 
(CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2015d, p. 46) 

Paulo Fiorilo (PT/SP), por sua vez, destacou a inviabilidade do aumento de recursos a serem 

investidos em educação para 35% da receita: “temos de enfrentar o debate do financiamento com os 

pés no chão. E aí, nobre Vereador Toninho Vespoli, a proposta apresentada no relatório da Educação é 

inexequível. Esse foi o debate feito na Comissão de Finanças e aí nós precisamos avançar”. 

(CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015d, p.80) 

A discussão central, no entanto, ficou acerca da questão de gênero. Devido à grande mobilização da 

sociedade civil, em especial de movimentos religiosos, tornou-se quase impossível a discussão sobre 

qualquer outro aspecto. Sob um grande tumulto, a maioria das intervenções dos vereadores em sessão 

era direcionada ao seu apoio ou crítica à retirada da questão de gênero. 

O vereador Reis (PT/SP), que participou das comissões pelas quais o plano passou fez um apelo para 

que não fosse descartado todo o processo participativo construído: 

Até agora inúmeras audiências, conferências e seminários aconteceram. Não posso 
jogar fora todo o acúmulo de discussão por causa de pressão de determinados grupos 
de última hora. É preciso respeitar todos e, se for mudada uma vírgula, que a 
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mudança seja negociada com todos os que lutam, desde a velha data, por uma 
educação de qualidade, justa e igualitária, respeitando todos, sem preconceito de cor, 
raça, etnia e sexo. (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2015d, p.71-72) 

Foi então sugerido votar em um dos substitutivos e, posteriormente, aperfeiçoar as metas em votação 

seguinte. Venceu o substitutivo da Comissão de Finanças, aprovado por 42 votos favoráveis e 02 

contrários, que seria alvo de discussão e votação na sessão seguinte, a ser realizada no dia 20 de 

agosto. Os vereadores que compunham a Bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) adiantaram que 

assumiram posicionamento favorável a este substitutivo em razão de a proposta da Comissão de 

Educação ser inexequível. Por isso, a bancada estava construindo, em negociação com o governo, 

emendas e sugestões que seriam feitas ao relatório ora aprovado, na tentativa de conciliar os diversos 

interesses (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2015d). 

No intervalo entre as duas votações, realizou-se uma nova audiência, solicitada pelo vereador Wagner 

Calvo (PTB/SP) para discutir a intersetorialidade do plano entre as Secretarias de Educação, Saúde, 

Promoção Social, Trabalho e Mulher. A audiência, no entanto, esteve novamente repleta de discussões 

acerca da questão de gênero, que bloqueou debates mais aprofundados sobre quaisquer outros 

assuntos. Alguns membros das entidades da sociedade civil que participaram da elaboração do plano 

desde o início aproveitaram a ocasião para manifestar o descontentamento com o relatório aprovado e 

para divulgar campanha contra a aprovação do plano daquela forma. (CÂMARA MUNICIPAL DE 

SÃO PAULO, 2015e). 

Apurou-se, tanto em entrevista realizada com membro do Legislativo, quanto em falas registradas 

nessa audiência, que a bancada do PT retomou no plano, questões discutidas na Comissão de 

Educação, como a redução de alunos por sala e uma meta de financiamento para aplicação de 33% das 

receitas resultantes de impostos para a área, previamente acordada com o governo. No entanto, a meta 

com relação às escolas conveniadas, modificada durante a Comissão de Finanças, bem como a não 

inclusão da palavra “gênero” no texto se mantiveram. 

No dia 25 de agosto, realizou-se a segunda votação do plano, a partir do substitutivo aprovado 

anteriormente, novamente com enorme participação da sociedade civil em plenário. Alguns 

vereadores, como Toninho Vespoli (PSOL/SP), iniciaram suas falas chamando atenção para a 

necessidade de foco na discussão do financiamento da educação e da redução do número de alunos por 

turma, para além da questão de gênero (CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015f). 

Conforme previamente dito, os vereadores apresentaram emendas ao projeto aprovado, resultantes de 

negociação da bancada do PT com o Executivo e demais vereadores. Dentre as principais 

modificações, estão a meta 1, sobre o financiamento, que terminou por estipular 33% da receita 

resultante de impostos do município para a manutenção e desenvolvimento de ensino e educação 

inclusiva. E a retomada da meta de redução do número de alunos por turma, ainda que com proporção 

maior que aquela proposta pela comissão de educação. 
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Alguns vereadores contestaram o fato de que a porcentagem de financiamento estipulada não mudaria 

em nada a realidade, visto que, naquele momento, o Executivo já vinha aplicando 33% das receitas na 

área. Mesmo assim, o plano seguiu para sanção do prefeito e, em 17 de setembro de 2015, tornou-se a 

Lei 16.271, aprovando o plano municipal para a cidade de São Paulo com vigência de dez anos a partir 

da data de sua publicação. 

4. A Centralidade do Orçamento Público na Efetivação das Políticas 
Públicas 

A aprovação do plano não é, contudo, garantia de concretização das demandas nele aprovadas. O 

percurso lógico de formulação do documento normativo traçado até aqui, que tem início com a 

manifestação de demandas e finaliza com a decisão sobre quais serão incluídas no documento final, 

representa somente o ponto de partida no caminho para a efetiva consecução das políticas públicas. A 

aprovação do PME da cidade de São Paulo traz implicações determinantes para o orçamento público 

municipal, pois este é o instrumento que indica as reais capacidades do Estado em garantir as metas 

estipuladas. 

O orçamento público não dotado de uma natureza eminentemente política cuja parte da alocação de 

seus recursos se dá a partir da escolha dos gestores e políticos. Widalvsky (1992, apud PERES, 2016) 

vê no orçamento público o locus do conflito político, e é por meio dele que o governo expressa quais 

demandas serão atendidas e o volume de recursos para tal, em um contexto de constante escassez de 

recursos (PERES, 2016). 

Dada a centralidade do orçamento público, para que as metas estipuladas no PME sejam, portanto, 

efetivadas, elas devem estar alinhadas aos instrumentos que compõem o sistema de planejamento e 

orçamento do município. Isto é, as demandas inseridas no PME precisam ser articuladas à Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e ao Plano Plurianual de Ações (PPA), instrumentos que, juntamente com 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias, definem a planificação orçamentária do Estado brasileiro 

(GIACOMONI, 2010). 

Por tal motivo, faz-se relevante a análise da distribuição de recursos e aplicação orçamentária para a 

educação no município de São Paulo, de modo a mapear e identificar quais anseios do PME são 

refletidos, efetivamente, nos instrumentos de planejamento e orçamento do município, demonstrando 

integração entre estes instrumentos. 

5. Elaboração Orçamentária do Município de São Paulo 

O processo de elaboração orçamentária do município de São Paulo é regido pela Seção II da LOM 

que, assim como no caso da União, determina a construção e implantação do PPA, da LDO e da LOA 

por meio de iniciativa do Poder Executivo (SÃO PAULO, 1990). Compete à Secretaria da Fazenda 
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(SF), atualmente, a “coordenação do processo de planejamento e a gestão do orçamento do Município 

de São Paulo” (SÃO PAULO, 2015a). De acordo com o §9º da LOM, as leis orçamentárias devem 

abranger as prioridades e ações estratégicas do Programa de Metas e do Plano Diretor Estratégico do 

município. 

Anualmente, entre os meses de junho e julho, a SF publica uma portaria destinada aos órgãos 

orçamentários da Administração Direta e Indireta, com orientações, procedimentos e o cronograma de 

trabalho para a elaboração da proposta orçamentária do ano seguinte. Uma das principais disposições 

determina a criação de um Grupo de Planejamento (GP) no âmbito de cada Secretaria e Subprefeitura, 

da Controladoria Geral, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas, com atribuição de coordenar a 

elaboração da proposta de orçamento para o ano seguinte; transformar as prioridades da sua área em 

Programas, Projetos, Atividades, Detalhamento das Ações, etc.; garantir a compatibilidade das 

propostas de sua área com aquelas determinadas na LDO, no PPA, no Programa de Metas e no Ciclo 

Participativo de Planejamento e Orçamento; garantir a compatibilidade com as receitas e despesas; 

cadastrar as informações da proposta orçamentária – que, a partir de 2014, passou a ser feito por meio 

do Sistema de Orçamento e Finanças (SOF); entre outras coisas. 

A partir da portaria de 2014, também ficou estabelecido que a consolidação das propostas feitas pelos 

GP ficaria a cargo da Coordenação Geral do Orçamento (CGO), que formatará as propostas de acordo 

com o PPA, a LDO, os parâmetros orçamentários estipulados pela Junta Orçamentário Financeira 

(JOF) e a previsão de receitas. Após a publicação da portaria da SF com as diretrizes e o cronograma 

para a construção da proposta orçamentária, cada órgão da Administração Direta e Indireta fica 

responsável por elaborar a proposta referente à sua instituição seguindo os procedimentos publicados 

na portaria. No caso da educação, a SME publica uma portaria própria, na qual estabelece o GP que 

será responsável pela elaboração da proposta. Esse GP é constituído de acordo com as normas 

estabelecidas pela SF e conta com oito representantes do gabinete do secretário, 13 representantes das 

Diretorias Regionais de Educação e seis representantes da Coordenadoria de Alimentação Escolar. 

Após a publicação da portaria, o GP de educação tem até a data estabelecida pela SF para elaborar o 

orçamento e registrá-lo no sistema. Uma vez isso feito, fica a cargo da SF juntar todas as propostas 

recebidas a fim de preparar o orçamento do município de São Paulo para o próximo ano. 

É perceptível que não há, neste processo, apontamentos para a necessidade de uma clara relação entre 

o PME e as metas nele estabelecidas e o orçamento. O que se vê é uma elaboração orçamentária da 

SME pautada diretamente pela portaria da SF, sem que haja qualquer regulação específica por parte da 

SME que já não tenha sido definida pela SF anteriormente. Além disso, vale ressaltar que a portaria da 

SME de 2016 (SÃO PAULO, 2016b) – única posterior à aprovação do PME analisada – em nada cita 

o plano como instrumento com o qual o orçamento da educação deve ser compatível, como acontece 

com a LDO, o PPA, o Programa de Metas e mesmo o Ciclo Participativo de Planejamento e 

Orçamento. Consideramos que, a despeito do Art. 8ª do PME, que determina que “(...) as diretrizes 
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orçamentárias e os orçamentos anuais do Município deverão ser formulados de modo a assegurar a 

consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PME” 

(SÃO PAULO, 2015b), não há nenhuma preocupação em estabelecer o Plano Municipal de Educação 

como referência para a composição do orçamento da Educação. 

Ademais, ao analisar os instrumentos legais que compõem o orçamento, nota-se também não existir 

relação entre o PME e a LOA e a LDO. Lembrando que o PPA vigente foi aprovado anteriormente à 

aprovação do PME, no dia 30 de dezembro 2013, optamos por analisar a LOA aprovada em 30 de 

dezembro de 2015 e a LDO aprovada em 27 de julho de 2016. A LOA apenas dá prioridade para 

gastos na educação, mas sem vinculação alguma com o PME, tal como ocorre no Programa de Metas. 

Também não encontramos nenhum tipo de citação sobre o plano na LDO. Possivelmente, essa falta de 

vinculação entre o PME e esses instrumentos seja devido ao fato do PPA ter sido aprovado antes do 

PME, e a LDO e LOA terem a obrigatoriedade de seguir o PPA. 

6. Resultados 

Em meados de 2014, o Brasil entrou em uma grave crise política e econômica que resultou em 

diminuição considerável de suas receitas, gerando também uma crise fiscal em todos os níveis 

federativos. Por consequência, as finanças da União, Estados e Municípios sofreram forte abalo, 

incluindo as de São Paulo, como podemos notar na análise vertical de receitas na tabela abaixo. 

Notamos que, entre 2013 e 2016, a receita bruta de impostos do município caiu mais de 5% e a receita 

total, mais de 9%. Este cenário coloca em risco a meta do PME de destinar de 33% do orçamento para 

a educação. Uma vez que as metas do PME são apenas diretrizes e seu descumprimento não implica 

sanção alguma, umas das propostas para adequar o orçamento a essa redução de arrecadação pode ser 

o retorno do financiamento à porcentagem mínima definida constitucionalmente. 

GRÁFICO 01 – Evolução da Receita Municipal de São Paulo – 2013 a 2016 

 

Fonte: Elaboração Própria – Prefeitura Municipal de São Paulo - 2013 à 2016 - (Valores 
corrigidos pelo IPCA, 2016) 



 

 ST 04 – PLANEJAMENTO, FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO 
 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

514 

7. Principais projetos investidos 

Dentre as linhas orçamentárias dos projetos que possuem maiores recursos empenhados, como vemos 

abaixo, destacam-se Operação e Manutenção do Ensino Fundamental, Convênios para Operação e 

manutenção de CEIS e Creches e, Remuneração dos Profissionais do Magistério – EMEI. A tendência 

de Operação e Manutenção do Ensino Fundamental aponta um crescimento ao longo do tempo, 

chegando ao dobro do percentual no ano de 2016. Já o investimento em Convênios para Operação e 

Manutenção de CEIs e Creches apresentou um aumento de 2,5% em relação à remuneração dos 

professores, observa-se que há uma queda ao longo do período de análise deste trabalho 4,2%, embora 

apresente um pico no ano de 2014. 

GRÁFICO 02 – Investimento percentual empenhado 

 
Fonte: Elaboração Própria – Informações da Execução Orçamentária da SME de 2013 a 2016 

- (Valores corrigidos pelo IPCA, 12/2016) 

Assim, observa-se que os gastos com educação se apresentaram concentrados em duas grandes áreas, a 

de infraestrutura e remuneração de docentes, principalmente nos anos iniciais da educação básica. Tais 

áreas de alocação foram questionadas pela sociedade civil durante a elaboração do PME a fim de 

direcionar a outras áreas de investimento da educação e desvincular do investimento em manutenção e 

operação.  
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GRÁFICO 03 – Despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo (Valores corrigidos pelo IPCA, 06/2017) 

Em relação aos gastos de manutenção e desenvolvimento do ensino, a educação básica é quem recebe 

o maior investimento - concentrando mais da metade dos recursos -, uma vez que é o maior e mais 

importante nível de ensino no Brasil. Isso porque sua oferta é constitucionalmente obrigatória, ou seja, 

ela está vinculada ao orçamento por meio do art. 212 da Constituição Federal. Essa alíquota se mantém 

constante nos três anos, analisados, graficamente, como vemos abaixo. 

Podemos notar também que, apesar da porcentagem de participação da Educação Básica na despesas 

se manter praticamente estável, na prática, houve uma diminuição dos valores investidos nessa área, 

como mostra o gráfico a seguir. Com o aumento nos investimentos em Educação Infantil, 

provavelmente em decorrência da meta 05 - “universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola 

para as crianças de 04 a 05 anos de idade” (SÃO PAULO, 2015), e a queda na arrecadação, foi 

necessária a diminuição das despesas da Educação Básica para manter o equilíbrio fiscal. Contudo, ao 

reduzir os investimentos na Educação Básica, acabou-se por prejudicar outras metas, como a número 

06, por exemplo, que determina a universalização do Ensino Fundamental de 09 anos público e 

gratuito. 

Conclui-se, portanto, que, antes de visar um aumento no financiamento da educação, é necessário 

analisar as contas, o orçamento e contexto fiscal do município a fim de garantir a viabilidade do 

financiamento e o cumprimento das metas do PME.  
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GRÁFICO 04 – Evolução das despesas de manutenção e desenvolvimento do 

ensino 

 

Fonte: Elaboração Própria – Informações da Execução Orçamentária da SME de 2014 à 2016 
- (Valores corrigidos pelo IPCA, 12/2016) 

CONCLUSÃO 

Embora tenha ocorrido uma discrepância entre o que fora deliberado na conferência de 2010 e o que 

de fato foi incorporado ao projeto enviado ao Executivo. Em 2012, ao chegar à Câmara, foram 

realizadas novas audiências para garantir a participação da sociedade civil. E, dois anos após a 

chegada, na Câmara, em 2014, foi criado um grupo de trabalho para construir um substitutivo com o 

objetivo de ajustar o plano à realidade atual e recuperar as propostas da sociedade civil, que possuía 

informações defasadas e não contemplava as demandas da CME. Podemos afirmar que as propostas da 

conferência não foram incorporadas ao projeto de lei, no entanto, a sociedade civil organizada marcou 

presença na tramitação legislativa, mas suas propostas tiveram aderência somente na comissão de 

educação, onde os atores estatais participantes partilhavam das mesmas crenças, os movimentos da 

sociedade que pensavam diferentemente eram minoria e não emplacaram propostas. 

Também foi constatada a ausência do Executivo durante a CME e as audiências de discussão do PME. 

Em entrevista às autoras, um dos membros do Legislativo, presente nas reuniões do grupo de trabalho, 

apontou que a prefeitura não estava disposta a contribuir com dados e indicadores para diagnóstico e 

construção das metas, o que prejudicou a qualidade do plano. 

Só na Comissão de Finanças e Orçamento que há a presença do Executivo. Apurou-se, tanto em 

entrevista realizada com membro do legislativo, quanto em falas registradas nesta audiência, que a 

Bancada do PT retomaria, no plano, questões discutidas na comissão de educação, como a redução de 

alunos por sala e uma meta de financiamento para aplicação de 33% das receitas resultantes de 

impostos para a área, que fora previamente acordada com o governo. Assim, evidenciou-se que as 
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modificações realizadas durante as comissões resultaram de negociação da Bancada do PT com o 

Executivo e demais vereadores. No entanto, seria mantida a meta da comissão de finanças com relação 

às escolas conveniadas, bem como a não inclusão da palavra “gênero” no texto. 

Embora alguns vereadores tenham contestado o fato de não ter sido definido qual o percentual de fato 

destinado à manutenção e desenvolvimento de ensino, como fora demandado pela sociedade civil 

durante a conferência, e sendo este um ponto que poderia acarretar maior percentual de aplicação em 

outras atividades, além do fato de mencionarem que atualmente o Executivo já vinha aplicando 33% 

das receitas na área, como podemos observar na tabela abaixo, foi esta a redação aprovada pela 

maioria da Casa, não trazendo essa meta mudanças na questão do financiamento, apenas consagrando 

o que já ocorria. 

QUADRO 01 – Demonstrativo de aplicação de recursos com educação (em valores 
reais) 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo (valores corrigidos pelo IPCA, 06/2017). Elaborado 

pelas autoras 

Assim, destacamos na análise econômica que o cenário que compreende a receita dos últimos anos 

torna-se fator de risco em relação à Meta 01, correspondendo ao risco de investimento mínimo 

conforme previsto constitucionalmente. Outro aspecto de destaque é com relação à aplicação dos 

recursos que, conforme a análise, demonstra que os principais custos orçamentários estão na 

manutenção da educação básica, da primária e da fundamental. 

O plano seguiu para sanção do prefeito e em 17 de setembro de 2015 tornou-se a Lei n. 16.271, que 

aprovou o plano municipal para a cidade de São Paulo com vigência de dez anos contados a partir da 

data de sua publicação.  
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar de que forma o peso atribuído à Receita Corrente Líquida 
Per Capita (RCL per Capita) influencia a distribuição dos recursos do ICMS Esportivo entre os municípios 
participantes, nas 10 regiões de planejamento de Minas Gerais, no ano de 2012. Para atingir o objetivo proposto 
optou- se, primeiramente, por uma análise bibliográfica que aborda o tema das políticas públicas esportivas no 
estado de Minas Gerais, abrangendo a evolução da Lei Robin Hood, como também o funcionamento do ICMS 
Esportivo. Posteriormente, foi realizado um diagnóstico documental de caráter exploratório, quantitativo e 
descritivo, mostrando como a RCL per Capita afeta a pontuação dos municípios participantes do ICMS 
Esportivo e, consequentemente, o montante de recursos recebido por eles. Os resultados mostraram que o peso 
atribuído à RCL per Capita promoveu a redistribuição dos recursos financeiros entre os municípios participantes, 
impactando substancialmente municípios pertencentes às regiões de planejamento com menores Índices de 
Desenvolvimento Humano Municipal. 
Palavras-chave: ICMS esportivo; políticas públicas; gestão pública municipal; receita corrente líquida per 
capita. 
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A INFLUÊNCIA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PER CAPITA NO ICMS 
ESPORTIVO: 
UM OLHAR SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ANO DE 2012 

SILVA, Bráulio Humberto da 

SILVA, Aline Galantinni 

INTRODUÇÃO 

A prática esportiva e de lazer é reconhecidamente determinante para a melhoria da saúde e qualidade 

de vida dos cidadãos bem como instrumento de inclusão social e desenvolvimento da cidadania. A 

importância do esporte para a sociedade é ratificada na Constituição da República Federativa do 

Brasil, Art.217, que estabelece como dever do Estado fomentar as práticas desportivas formais e não 

formais (BRASIL, 1988, p.36). 

A atuação do Estado é materializada por meio dos mais diversos tipos de Políticas Públicas para o 

esporte, que buscam beneficiar a população em sua integralidade e diversidade. É fato que no modelo 

federalista brasileiro, os governos, detentores do dever constitucional de fomentar as práticas 

esportivas, vivenciam uma situação calamitosa de limitação orçamentária e privação de recursos. Esta 

realidade, que é mais incisiva na esfera municipal, acaba por tornar as políticas voltadas para o esporte 

não prioritárias, dificultando a implementação de ações que impactem efetivamente os índices de 

prática de atividade física da população, como demonstrou o Boletim PAD, da Fundação João 

Pinheiro, ao constatar que em 2011, 79% da população acima de 14 anos do Estado de Minas Gerais 

não praticavam atividade física. 

Um exemplo de Política Pública que atua sobre esta realidade, é a Lei Nº 18.030/2009, conhecida 

como Lei Robin Hood. O mecanismo objetiva distribuir melhor os recursos financeiros aos municípios 

mineiros, através do estabelecimento de 18 critérios de redistribuição da cota-parte do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pertencente aos municípios mineiros. A Lei 

Robin Hood procura, por um lado, fomentar políticas públicas à população e, por outro, 

“descentralizar a distribuição da cota-parte do ICMS dos municípios e desconcentrar renda e transferir 

recursos para regiões mais pobres” (MINAS GERAIS, 2013, p. 01), no sentido de proporcionar mais 

qualidade de vida aos cidadãos mineiros. 

O critério “Esportes”, mais conhecido como ICMS Esportivo, é um dos 18 critérios estabelecidos pela 

Lei Robin Hood, e tem como finalidade incentivar a prática esportiva nos municípios mineiros .A 

adesão ao mecanismo é voluntária, todavia, para participar do ICMS Esportivo é necessário que o 

município comprove o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Esportes, como também os 

eventos esportivos que realizou/participou no ano civil imediatamente anterior ao ano de participação 
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no mecanismo. O cálculo da pontuação de cada município se dá a partir da combinação das seguintes 

variáveis: nota da atividade esportiva desenvolvida pelo Município (N); peso da receita corrente 

líquida per capita (P); número de modalidades esportivas de que o Município participa em cada 

atividade esportiva (NM); número de atletas participantes em cada atividade esportiva (NA); 

somatório das notas de todos os Municípios beneficiado (MB). É a partir dessa pontuação que o 

município recebe o repasse financeiro. Assim, quanto maior a pontuação atingida pelo participante, 

maior se torna o recurso transferido ao município. 

Como dito anteriormente, a Receita Corrente Líquida per Capita (RCL per Capita) faz parte do cálculo 

do ICMS Esportivo. De acordo com o art. 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Receita 

Corrente Líquida (RCL) é definida como o somatório das receitas tributárias, de contribuições, 

patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também 

correntes, deduzidos principalmente, os valores transferidos, por determinação constitucional ou legal, 

aos Estados e Municípios, no caso da União, e aos Municípios, no caso dos Estados, consideradas 

ainda as demais deduções previstas na Lei. Logo, o RCL per Capita se forma a partir da relação entre a 

RCL e o número de habitantes (população). Portanto, quanto menores forem as receitas tributárias 

recebidas por determinado município, menor será sua RCL per Capita e, consequentemente, menor o 

recurso disponível para aplicação em políticas públicas. 

No ICMS Esportivo, o peso da RCL per Capita varia de 01 a 10, sendo que quanto mais próximo de 

10, menor é a RCL per Capita do município, ou seja, menos recursos financeiros o município tem para 

investir em serviços à população, o que inclui a oferta de práticas esportivas e de lazer. 

Dessa forma, pode-se dizer que o peso da RCL per Capita foi incluído estrategicamente no cálculo do 

ICMS Esportivo como forma de proporcionar um maior equilíbrio na pontuação dos municípios 

participantes, uma vez que o Estado de Minas Gerais é formado por 853 municípios, que possuem 

realidades socioeconômicas bem distintas entre si. Por isso, cabe analisar como se processa a 

influência da RCL per Capita no cálculo do ICMS Esportivo, atentando-se para a compreensão sobre 

as condições socioeconômicas dos municípios beneficiados por este peso estratégico. Para isto, este 

artigo considerará o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM como parâmetro para 

análise das condições sociais dos municípios beneficiados pelo peso da RCL per Capita. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo geral analisar de que forma o peso atribuído à 

Receita Corrente Líquida per Capita (RCL per Capita) influencia a distribuição dos recursos do ICMS 

Esportivo entre os municípios participantes no ano base 2012. Este estudo considerará as 10 regiões de 

planejamento de Minas Gerais adotadas como modelo de planejamento regional na época pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG-MG) e pela Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (ALMG). 

De forma específica, este artigo busca verificar de que forma a aplicação do peso atribuído à RCL per 



 

 ST 04 – PLANEJAMENTO, FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO 
 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

525 

Capita atuou sobre o percentual da distribuição do ICMS Esportivo dos municípios participantes, por 

região de planejamento e; analisar as características dos municípios beneficiados pela aplicação do 

peso da RCL per Capita no cálculo do ICMS Esportivo, com base no Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal-IDHM. 

Desenvolver uma pesquisa que abranja um mecanismo de incentivo de políticas públicas esportivas e 

redistribuição de renda nos municípios mineiros, como é o caso do ICMS Esportivo, torna-se essencial 

nos dias de hoje, pois, apesar de tais ações governamentais terem ganhado notoriedade nas últimas 

décadas, também tem sido continuamente questionadas sobre sua eficiência e eficácia. Ademais, 

verificar como o ICMS Esportivo em sua atual estrutura - que considera o peso atribuído à RCL per 

Capita como variável no cálculo da pontuação dos municípios - tem impactado os participantes, 

poderá também revelar a necessidade de aperfeiçoamento do próprio mecanismo, com o intuito de 

garantir, de forma equânime e descentralizada, que mais cidadãos mineiros tenham acesso ao esporte. 

Para chegar aos resultados almejados, optou-se, primeiramente, por uma análise bibliográfica sobre o 

tema e logo após, um diagnóstico documental de caráter exploratório, quantitativo e descritivo. Assim, 

foram considerados os dados de todos os municípios participantes (286) do ICMS Esportivo em 2012, 

os quais foram colhidos no próprio Sistema de Informação ICMS Esportivo 

(http://icms.esportes.mg.gov.br), trabalhados a partir do software Excel e descritos ao longo da 

pesquisa na forma de tabelas .Os meios de investigação foram ex post facto, pois as variáveis 

envolvidas não eram controláveis, uma vez que suas manifestações já haviam ocorrido. 

Espera-se que o peso da Receita Corrente Líquida per Capita no cálculo da pontuação dos municípios 

tenha contribuído positivamente para uma distribuição de renda mais equânime entre participantes. 

1. Referencial teórico 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 deu origem ao pacto federativo entre União, Estados 

e Municípios. Quanto à oferta de políticas sociais, segundo Arretche (2004), as competências 

concorrentes entre os entes federativos, prevaleceram a partir de então. Logo, cabe à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios em comum elaborar e executar programas voltados para a área de 

esportes. De acordo com D’Ávila (et al., 2002) é complexa a realidade da política pública no Estado 

contemporâneo1. Ao mesmo tempo, existem constantes e intensos conflitos, negociações e processos 

de cooperação, sem contar a participação de inúmeros atores e esferas governamentais, detentores de 

diferentes tipos de legitimação e de diversos recursos. 

Ademais, em função de suas próprias características, as políticas públicas devem estar em consonância 

                                                   
1 O termo Política Pública possui diversas definições no meio acadêmico, no entanto, este artigo considerará 
a definição de Souza (2006, p.26) que se refere à Política Pública como “o campo que busca, ao mesmo 
tempo, colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, 
propor mudanças no rumo ou curso dessa ação (variável dependente)”. 
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com os direitos sociais, os quais se resumem, de acordo com Marshall, citado por Menicucci, (2006, p. 

138), ao direito do indivíduo civilizado de participar - de forma plena - da herança social, a partir dos 

padrões existentes na sociedade na qual está inserido. Os direitos sociais possuem uma característica 

relevante: para serem efetivados, é necessário que o Estado aja de forma ativa, por meio de políticas 

públicas (MENICUCCI, 2006 apud MIRANDA, 2010). A partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, o esporte adquiriu o status de direito social em seu artigo 217. Portanto, enquanto 

direito social, de acordo com Souza (2006), é dever do Estado garantir, através da oferta de políticas 

públicas esportivas, o esporte aos cidadãos brasileiros. 

Por isso, torna-se essencial a criação de ferramentas para permitir uma relação mais diplomática entre 

os níveis de governo e, dessa forma, garantir que as políticas sejam implementadas com algum grau de 

eficiência. 

Entender a dinâmica atual da intervenção pública, marcada pela flexibilidade, é fundamental para 

analisar as políticas públicas dentro do modelo federalista vigente no Brasil (D’ÁVILA et. al., 2002, 

p.495). A flexibilidade institucional sugere a necessidade de se firmar cooperações entre os diferentes 

níveis de governo com o intuito de alcançar objetivos comuns em assuntos ligados à economia e à área 

social, por exemplo, por meio de financiamentos e programas conjuntos. 

1.1 O contexto de surgimento da Lei n° 18.030/2009 (Lei Robin Hood) 

Segundo Lucas (2006), o federalismo brasileiro possui grandes disfunções em decorrência da 

Constituição de 1998 (CF/88), que proporcionou autonomia aos municípios, considerando-os entes 

independentes e transferindo responsabilidades na elaboração e execução de determinados serviços 

públicos sem, contudo, proporcionar aos mesmos, condições financeiras para tal. O fato é que a Carta 

Magna, de acordo com Freire (2002), trouxe muitas alterações para o campo tributário – tendo como 

ideia central a descentralização – com o intuito de assegurar este novo status atribuído aos municípios, 

mas não adotou mecanismos para que os municípios, de uma forma geral, conseguissem, por si só, 

arcar com suas novas responsabilidades. A partir de então, o que se observou e ainda se observa até os 

dias de hoje, são municípios com sérias dificuldades financeiras, de gestão, de recursos humanos 

qualificados, etc., que acabam comprometendo a garantia dos direitos sociais à população, ou seja, a 

execução de políticas públicas conforme as necessidades dos cidadãos (LUCAS, 2006). 

Apesar das mudanças na área tributária introduzidas pela CF/88, ela previu que alguns assuntos 

deveriam ser regulamentados por Lei Complementar, como foi o caso do Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Logo, em 1990, nasceu a Lei Complementar nº 63, que 

determinou de uma forma geral, em seu Art. 3º, incisos I e II, os critérios para a repartição da cota-

parte do ICMS pertencente aos municípios brasileiros: 



 

 ST 04 – PLANEJAMENTO, FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO 
 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

527 

Art. 3º 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão creditados, pelos 
Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios: 
I. 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 
seus territórios; 
II. até 1/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 
territórios, lei federal (BRASIL, 1990, p.01). 

Assim, Freire (2002) explica que do valor total do ICMS arrecadado pelos Estados, 25% seriam, 

então, repassados aos municípios, sendo que deste montante, 75% deveriam ser distribuídos a partir do 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) e o restante (25%) conforme lei estadual. 

Em decorrência desta última condição imposta, Minas Gerais estabeleceu o Decreto-Lei nº 32.771 de 

julho de 1991, regulamentando a distribuição da cota-parte do ICMS dos municípios a partir de três 

critérios: Valor Adicionado Fiscal (VAF); Municípios Mineradores; e Compensação Financeira por 

Desmembramento de Distrito. 

O problema inicial dessa metodologia de distribuição do ICMS aos municípios, descrito por Freire 

(2002), se encontrava no VAF, pois aqueles municípios mais desenvolvidos e, consequentemente, com 

maior dinamismo econômico, acabavam adquirindo maior volume do VAF, concentrando mais 

recursos. Assim, percebe-se que o VAF tornou-se o critério com maior peso na distribuição do 

referido imposto, desfavorecendo os municípios mais pobres. 

A partir desse diagnóstico, de acordo com Freire (2002), foi publicada em 28 de dezembro de 1995 a 

Lei Estadual nº 12.040, chamada de Lei Robin Hood. Através desta, foram instituídos novos critérios 

para a distribuição da cota-parte do ICMS dos municípios, objetivando: Descentralizar a distribuição 

da cota-parte do ICMS dos municípios; Induzir os municípios a aumentarem sua arrecadação, bem 

como utilizarem os recursos arrecadados com mais eficiência; Promover a desconcentração de renda e 

transferência de recursos para regiões mais vulneráveis; Fomentar a aplicação de recursos municipais 

em áreas de cunho social; Criar uma parceria entre municípios e estado para melhorar a qualidade de 

vida da população destas regiões (FREIRE, 2002). 

1.2 A Lei n° 18.030/2009 (Lei Robin Hood) e suas modificações até os dias 
atuais 

Em dezembro de 1996, o Poder Legislativo de Minas Gerais modificou a regulamentação vigente ao 

aprovar a Lei nº 12.428. De acordo com Paiva (et al., 2013), os pesos dos critérios “Municípios 

Mineradores” e “VAF” foram diminuídos com o intuito de permitir a desconcentração dos recursos. 

Por outro lado, alguns critérios – “Educação”, “Saúde”, “Meio Ambiente” e outros – foram 

aperfeiçoados. 

Por sua vez, a Lei 13.803, de 27 de dezembro de 2000, alterou a Lei nº 12.428 de 1996. Esta nova lei 

instituiu ao todo treze critérios, os quais, pela sugestão de Soares (1996) podem ser agrupados em 
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cinco tipos diferentes: 

• Econômico: Valor Adicionado Fiscal 

• Gestão: Receita própria; Saúde; Educação; Meio Ambiente; Produção de Alimentos; 
Patrimônio Cultural, 

• Geodemográficos: População; População dos cinquenta mais populosos; Área Geográfica. 

• Igualitário: Cota Mínima 

• Restrito: Municípios Mineradores; Compensação financeira por emancipação de distrito. 

A Lei nº 13.803 de 27 de dezembro de 2000, prevaleceu até o fim do ano de 2009, mantendo os 

critérios e as variáveis da lei anterior (Lei nº 12.428/96), no entanto, determinou a redução progressiva 

da compensação financeira dos recursos repassados a Mateus Leme e Mesquita, bem como a 

dissolução deste critério a partir do ano de 2004 (MINAS GERAIS, 2013, p. 01). 

Após debates realizados no Estado, promovidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, foi aprovada e publicada na data de 12 de janeiro de 2009, a Lei nº 18.030 (versão atual da Lei 

Robin Hood), originária do projeto de Lei n° 23/2003, trazendo grandes mudanças na distribuição da 

cota-parte do ICMS pertencentes aos municípios de Minas Gerais. Com a nova Lei, foram incluídos 

mais seis critérios: Turismo; Recursos hídricos: Municípios sede de estabelecimentos penitenciários; 

ICMS solidário; Mínimo per Capita; Esportes. Além destes, também foi incluso no ICMS Ecológico 

(critério Meio Ambiente) o subcritério “Mata Seca”. 

Portanto, atualmente são utilizados 18 critérios para realizar o repasse aos municípios de 25% de todo 

o montante correspondente à arrecadação do ICMS no estado. Cada critério possui percentuais 

distintos de repasse, os quais foram se modificando ao longo do tempo, conforme Tabela 1. Apesar de 

entrar em vigor em janeiro de 2010, a distribuição realizada com base nos critérios da lei atual 

somente aconteceu a partir de 2011.  
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TABELA 01 – Critérios de distribuição do ICMS no Estado de Minas Gerais e seus 
respectivos percentuais por exercício - 2009-2011 

 
Fonte: Lei n°18.030/09, Anexo I, p. 9. 

2. O ICMS Esportivo 

Conforme visto anteriormente, a Lei n°18.030/2009 (última versão da Lei Robin Hood) trouxe 

critérios inovadores que incentivam as políticas públicas locais para a distribuição dos recursos 

provenientes da arrecadação do ICMS aos municípios. Entre eles, encontra-se o critério “Esportes”, 

pontuado pelos municípios mineiros a partir de eventos realizados na área esportiva. Um evento 

esportivo é aquela atividade de caráter esportivo desenvolvida no município, que abrange um número 

específico de modalidades esportivas e atletas participantes. 

Criado pela Lei n°18.030/2009, o ICMS Esportivo é regulamentado pelo Decreto nº 45.393, de 09 de 

junho de 2010, e executado, em 2012, a partir da Resolução SEEJ nº 13/2013. 
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Dados da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude – SEEJ2 (2013) revelaram que desde a 

criação do referido critério, o número de municípios beneficiados cresce a cada ano. Os valores totais 

repassados aos municípios, referentes à participação do ICMS Esportivo no período 2009-2012 estão 

descritos no Gráfico 01: 

GRÁFICO 01 – Número de beneficiados pelo ICMS Esportivo versus Valor 
repassado – Minas Gerais – 2009-2012 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

2.1 Condições para a participação 

A dinâmica de funcionamento do ICMS Esportivo é a seguinte: o Município participante envia a 

documentação requerida pela SEESP relativa ao ano base, ou seja, o ano civil imediatamente anterior 

ao ano de cálculo do Índice de Esportes – IE. No ano seguinte ao ano de análise dos documentos, o 

município recebe os recursos provenientes do ICMS Esportivo. 

Toda análise de documentos para fins de cadastro e apuração dos dados constitutivos do IE acontece 

via Sistema de Informação ICMS Esportivo (www.icms.esportes.mg.gov.br). 

A Lei Robin Hood, em seu art. 8, § 1º prevê que a participação dos municípios no mecanismo do 

ICMS Esportivo está sujeita à comprovação de criação e participação ativa de conselhos: “Somente 

participam deste critério os Municípios que instalarem e mantiverem em pleno funcionamento o 

Conselho Comunitário de Esportes”. (MINAS GERAIS, 2009, p.11). 

O Conselho Comunitário de Esportes ou Conselho Municipal de Esportes – conforme definição 

presente no Art. 02, inciso I, do Decreto Estadual nº 45.393/2010, que regulamenta o critério 

“Esportes” – deve atuar juntamente com a prefeitura na elaboração e desenvolvimento de projetos que 

visam promover a prática esportiva no município, como também fiscalizar sua execução: 

I-Conselho Municipal de Esportes: denominação equivalente a Conselho 

                                                   
2 A partir de janeiro de 2015 a SEEJ se transformou em Secretaria de Estado de Esportes (SEESP). 
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Comunitário de Esportes, para designar o órgão colegiado, de natureza permanente, 
que tem por finalidade elaborar e desenvolver, em conjunto com a Prefeitura 
Municipal, os projetos destinados à promoção das atividades esportivas, bem como 
fiscalizar a sua execução, contribuindo para a elaboração de políticas públicas 
municipais relacionadas ao esporte, exercendo o controle social e auxiliando na 
melhoria da gestão, da qualidade e da transparência das políticas públicas de esporte 
executadas no Município. (MINAS GERAIS, 2010, p.1). 

2.2 Metodologia de cálculo 

A subseção VII da Lei Robin Hood trata exclusivamente sobre o critério “Esportes”. Em seu art. 8º o 

legislador expõe como se dará a aplicação dos percentuais relativos ao critério em questão: 

Art. 8º Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério 
"esportes", de que trata o inciso XV do art. 1º, serão destinados aos Municípios de 
acordo com a relação percentual entre as atividades esportivas desenvolvidas pelo 
Município e o somatório das atividades esportivas desenvolvidas por todos os 
Municípios do Estado, fornecida pela Secretaria de Estado de Esportes e da 
Juventude - SEEJ -, observado o disposto no Anexo V desta Lei. (MINAS GERAIS, 
2009, p.5) 

O cálculo para a aplicação do recurso acontece por meio do Índice de Esportes – IE, apresentado no 

Anexo V da referida lei: 

 

As variáveis que compõem a fórmula do IE possuem os seguintes significados: 

a) IE = Índice de Esportes do Município; 

b) N = nota da atividade esportiva desenvolvida pelo Município; 

c) P = peso da receita corrente líquida per capita; 

d) NM = número de modalidades esportivas de que o Município participa em cada atividade 
esportiva; 

e) NA = número de atletas participantes em cada atividade esportiva; 

f) MB = somatório das notas de todos os Municípios beneficiados. 

A nota da atividade esportiva, o número de modalidades esportivas, o número de atletas participantes e 

o peso da receita corrente líquida per capita são, portanto, os quesitos que os municípios devem 

preencher para pontuar no ICMS Esportivo. Tais quesitos serão abordados nos próximos itens.  
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2.3 Pontuação por atividade esportiva 

O primeiro quesito a ser preenchido pelos participantes é a realização das atividades esportivas, as 

quais são conceituadas no Capítulo VIII, seções I a XIII da Resolução SEEJ nº 13/2013: 

a) Projetos Sócio-Educacionais (PSE): são eventos esportivos que visam promover o esporte 
por meio da assistência alimentar e educacional, cujo tempo mínimo de execução seja de 
três horas diárias, três vezes na semana. Para efeitos de pontuação neste critério, também 
são consideradas ações de caráter social no contra turno escolar, bem como projetos que 
estimulem a prática esportiva em centros de internação provisória de menores infratores; 

b) Esporte para Pessoas com Deficiência – EPD: são eventos esportivos que buscam, através da 
prática esportiva, a inclusão de cidadãos com deficiência; 

c) Jogos Escolares Municipais – JEM: são eventos esportivos realizados com o intuito de 
desenvolver jogos esportivos, restritos aos alunos matriculados nos estabelecimentos de 
ensino do município. Aqui também são considerados eventos esportivos que se apresentem 
como seletivas municipais a jogos esportivos promovidos pelo Estado; 

d) Minas Olímpica Jogos Escolares de Minas Gerais: são jogos esportivos formulados e 
implementados pela SEEJ em parceria com Secretaria de Estado de Educação (SEE) que 
apresentem caráter educacional; 

e) Minas Olímpica Jogos de Minas: são considerados apenas competições de esporte 
especializado, formulado e implementado pela SEEJ; 

f) Atividades Futebol Amador – AFA: são eventos esportivos que visam a iniciação ou 
aprimoramento esportivo que tenha por finalidade exclusiva, a promoção do futebol de campo 
não profissional; 

g) Esporte Terceira Idade – ETI: são eventos esportivos que possuem o objetivo de fomentar a 
prática esportiva orientada, bem como a melhoria do condicionamento físico de pessoas que 
possuem 60 (sessenta) anos ou mais; 

h) Atividades de Lazer – AL: são eventos esportivos que promovam atividades esportivas 
consideradas benéficas à saúde física e/ou mental do cidadão; 

i) Qualificação Agente Esportivo – QAE: são eventos esportivos voltados à capacitação ou 
qualificação de agentes envolvidos com a cadeia produtiva do esporte ou com a política 
pública esportiva em si; 

j) Xadrez na Escola – XE: são considerados eventos esportivos  que utilizem o jogo de xadrez 
como ferramenta pedagógica, restritos a estabelecimentos de ensino. Para efeitos de 
pontuação, também são considerados nesta categoria a realização de competições 
intermunicipais e regionais de Xadrez, restritos a alunos de estabelecimentos de ensino 
regular; 

k) Academia na Escola – AE: são ponderados os eventos esportivos – restritos a 
estabelecimentos de ensino – que estimulem a iniciação e a especialização de qualquer 
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modalidade esportiva. Para efeitos de pontuação, não é considerado a realização da 
disciplina obrigatória no currículo escolar do Brasil, conhecida como “Educação Física”; 

l) Outros Eventos esportivos– PP: são considerados os eventos esportivos que não foram 
incluídos na tabela “Atividades Esportivas” e que fomentem tanto a prática desportiva de 
rendimento (organizada em provas ou competições fiscalizadas ou supervisionadas pela 
Confederação da modalidade esportiva), quanto a cadeia produtiva do esporte. O art. 27º, §3º, 
incisos I ao V, da Resolução SEEJ Nº 13.2013, definem os eventos esportivos que promovem 
o desenvolvimento da cadeia produtiva como: 

Evento Esportivo Regional de Grande Porte: participação em eventos que contem 
com no mínimo, 03 (três) modalidades esportivas e 5 (cinco) municípios 
participantes; ou 1 (uma) modalidade esportiva e 10 (dez) municípios participantes. 
Lei Municipal de Incentivo ao Esporte: mediante apresentação de Lei e 
comprovação de apoio de pelo menos, 3 (três) projetos esportivos no ano de 
realização das atividades esportivas. 
Fundo Municipal de Incentivo ao Esporte: mediante apresentação da Lei de Criação 
e comprovada movimentação financeira no ano de realização das atividades 
esportivas. 
Conferência: promoção ou participação de agentes esportivos municipais em 
Conferencia que tenha como objetivo discutir temas relevantes para o 
desenvolvimento da cadeia produtiva do esporte. Sediamento de etapa(s) do Minas 
Olímpica Jogos Escolares de Minas Gerais, Jogos de Minas, Jogos Escolares 
Brasileiros e/ou Jogos Abertos Brasileiros [...]. (MINAS GERAIS, 2013, p. 05). 

m) Instalação/Reforma/Equipamento Esportivo – IREE: são considerados os eventos esportivos 
que possuam o objetivo de construir ou reformar alguma instalação esportiva que esteja 
disponível para pleno usufruto da população em segurança no ano de realização da atividade 
esportiva, bem como eventos esportivos que possuam intenção de adquirir ou disponibilizar 
equipamento esportivo. Neste quesito, não há atribuição de ponto para a manutenção 
periódica de instalações esportivas. A Tabela 2 faz referência à pontuação correspondente a 
cada critério dessa atividade esportiva, expressos nos Incisos I a III do art. 28º. 

TABELA 02 – Pontuação da atividade esportiva Instalação / Reforma / 
Equipamento Esportivo (IREE) – Minas Gerais – 2012 

 
Fonte: Adaptado da Resolução SEEJ nº 13 /2013, anexo IV, p. 12. 

A Resolução SEEJ nº 13/2013 também trata em seu capítulo VII, art. 15, especificamente sobre as 

notas atribuídas às atividades esportivas. Para pontuar neste quesito, os municípios devem ficar atentos 

aos pesos referentes a cada atividade esportiva (tab. 03). Com exceção dos eventos esportivos relativos 

à Instalação/Reforma/Equipamento Esportivo – IREE, ao comprovar a realização de pelo menos um 

evento esportivo por atividade esportiva já é possível que o participante atinja a pontuação integral 
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reservada a cada atividade esportiva. 

TABELA 03 – Pesos atribuídos às Atividades Esportivas na Lei Robin Hood – Minas 
Gerais – 2012 

 
Fonte: Adaptado da Lei n°18.030/09, anexo V, p. 14. 

2.4 Pontuação por número de atletas participantes 

Além de pontuar por atividade esportiva, o município pontua de acordo com o número de atletas 

atendidos em cada evento esportivo (tab. 04). As seis faixas de população aqui apresentadas levam em 

consideração a população do município conforme dados divulgados pela IBGE.  
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TABELA 04 – Pontuação pelo número de atletas atendidos em cada evento 
esportivo por faixa de população – Minas Gerais – 2012 

 
Fonte: Adaptado da Resolução SEEJ nº 13 /2013, Anexo II, p. 11. 

2.5 Pontuação por modalidades esportivas praticadas 

Já o número de modalidades esportivas é pontuado conforme as faixas da Tabela 05. 

TABELA 05 – Pontuação de Modalidades Esportivas – Minas Gerais – 2012 

 

 
Fonte: Adaptado da Resolução SEEJ nº 13 /2013, Anexo III, p. 12.  
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2.6 Pontuação pelo critério “Receita Corrente Líquida per Capita” 

Por fim, cada participante do ICMS Esportivo pontua no quesito “Receita Corrente Líquida per 

Capita”. Segundo o art. 8, § 4º, da Lei n° 18.030/09, é de responsabilidade da FJP fornecer todos os 

anos à SEEJ3, os dados contendo a receita corrente líquida per capita de cada município, bem como 

sua respectiva memória de cálculo, tendo como base a receita do exercício anterior ao da apuração. 

Com esses dados em mãos, a SEESP observa em qual faixa de Receita Corrente Líquida per Capita 

(tab. 06) o município se enquadra, aplicando o peso correspondente no cálculo do IE. 

TABELA 06 – Peso dos municípios por faixas de Receita Corrente Líquida per Capita – 
Minas Gerais – 2012 

 

 
Fonte: Adaptado da Lei n°18.030/09, Anexo V, p. 13. 

Esta tabela deve ser atualizada pela FJP anualmente, observando a proporção do crescimento nominal 

da receita corrente líquida de todos os municípios mineiros em relação ao ano anterior de apuração, 

nos termos da Lei 18.030/2009, Art.8º, parágrafo quarto. 

2.7 Análise e publicação dos resultados do ICMS Esportivo 

A análise dos eventos esportivos apresentados pelos municípios através do Sistema de Informação 

ICMS Esportivo é realizada pela SEESP observando basicamente três critérios, presentes no Art. 7º, 

Incisos I, II e III da Resolução SEEJ Nº 13 /2013: Adequação da documentação específica à ação ou 

evento esportivo informado; Adequação da ação ou evento esportivo à atividade informada; e 

conteúdo inconsistente, contendo erros e ausência de informações que comprometam a verificação 

adequada das informações. 

                                                   
3 A partir de janeiro de 2015 a SEEJ se transformou em Secretaria de Estado de Esportes (SEESP). 
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Concluída esta etapa, o próximo passo é o cálculo do montante do ICMS direcionado a cada município 

pelo critério “Esportes”, ou seja, a aplicação do recurso em si, realizada pela própria SEESP. 

Terminado o processo de cálculo do IE para cada município participante do ICMS Esportivo, para fins 

de distribuição dos recursos no exercício subsequente, a publicação da relação dos municípios que se 

enquadrarem no quesito “Esportes”, bem como de seus respectivos índices, fica sob a responsabilidade 

da SEESP, observando os seguintes prazos estabelecidos no art. 8º, § 3º da Lei Robin Hood: 

I. até o dia 15 de julho de cada ano, os dados dos índices provisórios apurados 
relativos ao ano civil imediatamente anterior; 
II. até o dia 15 de agosto de cada ano, os dados dos índices definitivos apurados 
relativos ao ano civil imediatamente anterior.(MINAS GERAIS, 2009, p.5). 

A partir do início do ano subsequente da análise dos eventos esportivos, o município começa a receber 

o montante financeiro captado pelo mecanismo do ICMS Esportivo. No site da própria FJP4 é possível 

acompanhar mensalmente não somente os repasses financeiros provenientes do critério “Esportes”, 

mas de todos os critérios instituídos pela Lei Robin Hood. 

3. Apresentação e Análise dos Resultados 

3.1 Análise da pontuação adquirida pelos municípios participantes do ICMS 
Esportivo no ano de 2012 

Como explicado anteriormente, a distribuição da cota-parte do ICMS referente ao critério “esportes” é 

realizada de acordo com o cálculo do Índice de Esportes – IE , que considera a pontuação obtida por 

cada município, individualmente, como também por todos os municípios participantes, a partir dos 

seguintes quesitos: nota da atividade esportiva desenvolvida pelo município; número de modalidades 

esportivas; número de atletas participantes; peso da Receita Corrente Líquida per Capita. Ao adquirir 

uma pontuação elevada, o município garante uma fatia maior do montante total que cabe ao ICMS 

Esportivo, portanto, é muito importante que os municípios se esforcem para atingir a pontuação 

máxima em cada um dos quesitos. 

A ideia da Receita Corrente Líquida Per Capita é tentar equilibrar a pontuação dos municípios 

participantes, de tal modo que os municípios com menor RCL per Capita adquirem maior peso na 

pontuação do que os municípios com maior RCL per Capita. Dessa forma, os municípios com maior 

capacidade de ofertar políticas públicas esportivas para os cidadãos devem se esforçar mais para 

adquirir uma pontuação mais expressiva no ICMS Esportivo. Por outro lado, os municípios que 

possuem baixa condição em ofertar o esporte à população têm que se esforçar menos para pontuar no 

mecanismo. 

Para verificar como se processa esta lógica, inicialmente foram selecionados os municípios 

                                                   
4 http://fjp.mg.gov.br/robin-hood/index.php/extrato 
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participantes do ICMS Esportivo no ano de 2012, aplicando-se, para cada um, o cálculo do Índice de 

Esporte – IE desconsiderando o peso da RCL per capita. Posteriormente, aplicou-se o mesmo cálculo, 

inserindo o peso da RCL per capita e feita a comparação. 

Nestas simulações, descritas no Gráfico 02, percebe-se que do total de municípios participantes no 

ICMS Esportivo em 2012, 139 municípios (48% do total), obtiveram ganhos na distribuição do 

recurso financeiro após aplicação do peso atribuído à RCL per capita na pontuação, enquanto 149 

municípios (52% do total) obtiveram perda nessa distribuição. 

GRÁFICO 02 – Impacto no percentual distribuído aos municípios participantes do 
ICMS Esportivo após a aplicação do peso atribuído à RCL per Capita - Minas Gerais 

– 2012 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

De forma mais específica, agrupou-se os municípios participantes do ICMS Esportivo no ano de 2012 

por região de planejamento, aplicando-se para cada um o cálculo do Índice de Esporte - IE 

desconsiderando o peso da RCL per capita e posteriormente, aplicando-se o mesmo cálculo, inserindo 

o peso da RCL per capita. Os resultados indicam que das 10 regiões de planejamento, 05 (cinco) 

aumentaram o percentual de recursos recebidos com a aplicação do peso da RCL per capita e 05 

(cinco) reduziram suas fatias na distribuição dos recursos. 

GRÁFICO 03 – Variação percentual na distribuição do ICMS Esportivo após 
aplicação do peso atribuído à RCL per Capita, por região de planejamento - Minas 

Gerais – 2012 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Percebe-se que regiões de planejamento com menores índices de desenvolvimento humano-IDH, de 

acordo com os dados IDHM para o ano de 20105, como Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas, se 

beneficiaram consideravelmente, enquanto regiões com melhores índices de IDHM, como Central e 

Triângulo, tiveram suas fatias reduzidas. 

O Gráfico 04 corrobora as informações apresentadas pelo Gráfico 02. Nota-se que a região do 

Jequitinhonha/Mucuri foi a que obteve maior porcentagem de municípios que se beneficiaram na 

distribuição dos recursos do ICMS Esportivo após aplicação do peso atribuído à RCL per capita. 

Seguindo o mesmo raciocínio, o Norte de Minas ficou na terceira colocação. Ademais, percebe-se 

também que a região do Triângulo não obteve porcentagem de municípios beneficiados com a 

aplicação do peso atribuído à RCL per capita na pontuação. 

GRÁFICO 04 – Percentual de municípios que se beneficiaram na distribuição dos 
recursos do ICMS Esportivo após a aplicação do peso atribuído à RCL per Capita 

por região de planejamento - Minas Gerais – 2012 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

A Tabela 07 confirma esta informação. De fato, dos 11 municípios participantes do ICMS Esportivo 

em 2012, pertencentes à região do Triângulo, todos apresentaram redução no percentual de recursos 

distribuídos aos municípios participantes.  

                                                   
5 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, calculado através da média geométrica dos índices das 
dimensões Renda, Educação e Longevidade, com pesos iguais, O Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal – IDHM é calculado através da média geométrica dos índices das dimensões Renda, Educação e 
Longevidade, com pesos iguais varia de 0 a 1, seguindo as seguintes faixas de classificação: Muito alto, de 
0,800 a 1; Alto, de 0,700 a 0,799; Médio, de 0,600 a 0,699; Baixo, de 0,500 a 0,599; Muito baixo, de 0 a 0,499. 
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TABELA 07- Número de municípios beneficiados/desfavorecidos e o ganho/perda 
financeira, após a aplicação do peso atribuído à RCL per Capita, por região de 

planejamento - Minas Gerais – 2012 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

A Tabela 07 também demonstra de forma clara o impacto financeiro da RCL per capita nas regiões de 

planejamento. Percebe-se que as regiões da Mata e Jequitinhonha/Mucuri tiveram ganhos substanciais, 

bem como o Triângulo e Central apresentaram perdas tão significativas quanto. Tais números refletem 

como a atual lógica de cálculo do ICMS Esportivo contribui para o aumento do investimento nos 

municípios com baixos índices de receita, o que não corresponde necessariamente aos baixos índices 

de IDHM, como veremos a seguir. Cabe ressaltar, contudo, não ser obrigatório que o município 

reverta os recursos recebidos para atividades voltadas para área esportiva, uma vez que a Lei Robin 

Hood não prevê essa obrigatoriedade. Portanto, não há garantias de que os valores recebidos são 

aplicados exclusivamente no esporte, apesar de ser uma tendência dos municípios, pela própria 

dinâmica de pontuação do ICMS Esportivo. 

Finalmente, é interessante observar que apesar de a região Noroeste de Minas ter 03 municípios com 

aumento e 03 municípios com perda na distribuição dos recursos financeiros, de uma forma geral, a 

região perdeu cerca de R$ 57.000,00 após aplicação do peso atribuído à RCL per capita. 

3.2 Classificação dos municípios participantes no ICMS Esportivo 2012 com 
base no IDHM 

Ainda sob a ótica do resultado do ICMS Esportivo 2012 através das 10 regiões de planejamento, 
buscaremos verificar de que forma os recursos do mecanismo são distribuídos aos municípios com 
base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM. 

A Tabela 08 exibe a classificação do IDHM dos municípios participantes do ICMS Esportivo em 
2012, por região de planejamento.  
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TABELA 08- Classificação do IDHM dos Municípios participantes do ICMS 
Esportivo, por região de planejamento - Minas Gerais – 2012 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Percebe-se que de todos os municípios participantes da edição de 2012 do ICMS Esportivo, apenas um 

município possuía IDHM “Muito Alto”, qual seja, Belo Horizonte. Além disso, a maioria dos 

participantes (171) possuíam IDHM “Médio”, e nenhum município foi classificado com IDHM 

“Muito baixo”. 

A Região do Jequitinhonha/Mucuri foi aquela com maior número de municípios com “Baixo” IDHM, 

enquanto o Sul de Minas apresentou maior número de participantes classificados com IDHM “Alto”. 

A partir das informações visualizadas no Gráfico 05, percebe-se que ao analisar a participação dos 

municípios no ICMS Esportivo – 2012 dentro da classificação IDHM tem-se que os grupos “Muito 

Alto” e principalmente “Alto” tiveram maior representatividade percentual quando comparados às 

classificações da distribuição do total de municípios do estado de Minas Gerais. Essa percepção 

levanta algumas hipóteses: 1) Respeitando as faixas de IDHM do Estado, nota-se que os municípios 

com IDHM “Muito Alto” e “Alto” têm maior interesse em participar do ICMS Esportivo; 2) 

Respeitando as faixas de IDHM do Estado, nota-se que os municípios com IDH-M “Muito Alto” e 

“Alto” são melhores colocados no ICMS Esportivo, o que permite deduzir que tais municípios têm 

maior capacidade para cumprir as exigências de participação e pontuação no mecanismo. Todavia, esta 

temática merece ser mais bem aprofundada de forma a verificar quais elementos internos e externos à 

Prefeitura Municipal contribuem para que os municípios disponibilizem as informações corretamente. 

Da mesma forma, ao considerar a participação dos municípios no ICMS Esportivo – 2012 dentro da 

classificação IDHM, nota-se que o grupo “Médio” obteve menor representatividade percentual quando 

comparado à classificação da distribuição do total de municípios do estado de Minas Gerais.  
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GRÁFICO 05: Representatividade do IDHM do total de municípios do Estado de 
Minas Gerais versus representatividade do IDHM dos municípios participantes do 

ICMS Esportivo –Minas Gerais – 2012 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Finalmente, ao avaliar a participação dos municípios no ICMS Esportivo – 2012, considerando a 

classificação IDHM, nota-se que o grupo “Baixo” é o que possui representatividade percentual mais 

aderente quando comparado ao percentual de municípios pertencentes à mesma faixa de IDHM no 

Estado. 

Grande parte dos municípios participantes do ICMS esportivo em 2012, com “Baixo” IDHM, 

obtiveram um peso de RCL per capita expressivo. É possível observar no Gráfico 06, conforme a 

linha de tendência traçada, a concentração dos municípios a partir do peso “6” da RCL per Capita, 

numa escala de 01 a 10. Além disso, de um total de 25 municípios, 17 tiveram peso “6” ou acima, o 

que equivale a 68% dos municípios dentro da categoria “Baixo” IDHM. 

GRÁFICO 06: Relação entre o número de municípios participantes do ICMS 
Esportivo com IDHM “Baixo” e o peso da Receita Corrente Líquida per Capita –

Minas Gerais- 2012 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Ao realizar a mesma análise para os municípios participantes do ICMS Esportivo no ano de 2012 com 

IDHM “Alto”, conforme o Gráfico 07, verifica-se um comportamento muito semelhante ao 

comportamento observado no Gráfico 06. A linha de tendência traçada também evidencia a 
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concentração dos municípios a partir do peso “6” da RCL per Capita, numa escala de 1 a 10. Além 

disso, de um total de 89 municípios, 58 tiveram peso “6” ou acima, o que equivale a 65% dos 

municípios dentro da categoria “Alto” IDHM. 

GRÁFICO 07: Relação entre o número de municípios participantes do ICMS 
Esportivo com IDHM “Alto” e o peso atribuído à RCL per Capita –Minas Gerais- 2012 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Finalmente, o Gráfico 08 nos mostra que a correlação entre as variáveis IDHM e peso atribuído à RCL 

per Capita é negativa e próxima de zero (muito fraca), ou seja, não foi possível identificar relação 

entre o comportamento do peso da RCL per Capita e a variável IDHM, e vice-versa. 

GRÁFICO 08: Correlação entre IDHM e peso atribuído á RCL per Capita –Minas 
Gerais – 2012 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo buscou verificar de que forma o peso atribuído à Receita Corrente Líquida per capita (RCL 

per capita) influenciou a distribuição dos recursos do ICMS Esportivo entre os municípios 

participantes, nas 10 regiões de planejamento de Minas Gerais, no ano de 2012. 

Os resultados mostraram que, de uma forma geral, uma porcentagem maior de municípios obteve 



 

 ST 04 – PLANEJAMENTO, FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO 
 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

544 

perda na distribuição dos recursos financeiros após aplicação do peso atribuído à RCL per capita. 

Todavia, quando esta análise é realizada nas 10 regiões de planejamento, nota-se que 05 regiões 

obtiveram ganhos, enquanto as demais obtiveram perdas. Em relação àquelas que registraram ganhos, 

ressalta-se que Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas, regiões consideradas como mais pobres do 

Estado, por possuírem baixos índices de IDHM, obtiveram ganhos bem expressivos. 

Por outro lado, regiões mais ricas, assim consideradas por possuírem índices de IDHM mais elevados, 

como Central e Triângulo Mineiro, obtiverem perdas substanciais. 

Além disso, a partir das informações trazidas especificamente pelo Gráfico 05, foi possível verificar 

que municípios que participaram do ICMS Esportivo em 2012 e se enquadraram nas categorias de 

IDHM “Muito Alto” e principalmente “Alto” tiveram maior representatividade percentual quando 

comparados ao total de municípios do Estado de Minas Gerais com mesma categorização de IDHM. A 

partir dessa constatação, saltam aos olhos duas hipóteses que poderiam explicar tal fenômeno: 

• Municípios com IDHM “Muito Alto” e “Alto” têm maior capacidade de cumprir as exigências 
de participação e pontuação no ICMS Esportivo; 

• Municípios com IDHM “Muito Alto” e “Alto” têm maior interesse em participar do ICMS 
Esportivo. 

Mais pesquisas devem ser realizadas neste sentido, com o intuito de corroborar tais hipóteses, como 

também de verificar se o ICMS Esportivo está cumprindo com seu objetivo e se o público – alvo 

desejado está sendo contemplado. 

Ademais, os resultados da pesquisa também evidenciaram que um número expressivo de participantes 

do ICMS esportivo em 2012, classificados com “Baixo” IDHM, obteve um peso de RCL per capita 

expressivo, com maior concentração dos municípios a partir do peso “6” da RCL per capita, numa 

escala de 01 a 10. Portanto a aplicação da RCL per capita tem beneficiado municípios com “Baixo” 

IDHM e que possuem poucos recursos financeiros para investir em políticas públicas para a 

população. No entanto, o percentual de munícipios participantes do ICMS Esportivo pertencentes às 

regiões de planejamento com IDHM mais baixo é extremamente reduzido, o que acaba por inviabilizar 

o alcance dos resultados esperados através da atribuição estratégica do peso da RCL per capita. Neste 

sentido, é fundamental que o Governo do Estado de Minas Gerais adote medidas capazes de elevar o 

número de municípios participantes do mecanismo pertencentes às regiões menos favorecidas do 

Estado. 

Por outro lado, quando a mesma análise é feita para os municípios participantes do ICMS Esportivo no 

ano de 2012 com IDHM “Alto”, nota-se um comportamento bem semelhante. 65% dos municípios 
participantes, classificados com “Alto” IDHM, possuíam peso “6” ou mais da RCL per capita. Isso 

quer dizer que a aplicação do peso atribuído à RCL per capita também beneficiou municípios com 
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“Alto” IDHM e que possuem poucos recursos para a execução de programas/projetos. 

Com o intuito de entender melhor a relação entre IDHM e peso atribuído à RCL per capita houve uma 

tentativa de estabelecer uma correlação entre as duas variáveis. Todavia, o estudo demonstrou que a 

correlação entre ambas é muito fraca, ou seja, não é possível explicar o comportamento do IDHM a 

partir do peso atribuído à RCL per capita, e vice-versa. Logo, casos como os encontrados nas regiões 

Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas, as quais se beneficiaram substancialmente com a aplicação 

do peso da RCL per capita e, ao mesmo tempo, possuem maior porcentagem de municípios com 

“Baixo” IDHM, não podem ser tratados como padrões. 

É fato que o ICMS Esportivo utiliza a RCL per capita como fator de equalização da pontuação dos 

municípios participantes no mecanismo, uma vez que se entende que os municípios com melhores 

resultados, possuem mais recursos financeiros para investir em serviços à população, ao contrário dos 

municípios com menores resultados. No entanto, esta lógica desconsidera outras variáveis importantes, 

como a limitação orçamentária dos municípios, as obrigações constitucionais que dispõe determinados 

setores como prioritários, bem como a própria realidade social dos municípios. 

Dessa forma, considerando o objetivo da Lei Robin Hood – que criou o ICMS Esportivo - de distribuir 

a cota-parte do ICMS pertencente aos municípios buscando desconcentrar a renda e transferir recursos 

para regiões mais pobres do Estado, talvez apenas a aplicação do peso atribuído à RCL per capita na 

pontuação dos municípios participantes do ICMS Esportivo não seja suficiente para tal. Por isso, 

caberia avaliar a adoção de outras variáveis no cálculo da pontuação do ICMS Esportivo, considerando 

inclusive a viabilidade de adoção do IDHM, de forma a tornar esta distribuição mais equânime. 

Finalmente, ressalta-se que o fato da pesquisa ter envolvido apenas os dados de 2012 do ICMS 

Esportivo – único ano em que havia um banco de dados disponível – não permitiu, por exemplo, a 

realização de uma análise histórica e, dessa forma, impossibilitou um maior aprofundamento do 

trabalho quanto aos objetivos propostos. 

Com o intuito de levantar outras discussões sobre o tema, recomenda-se o desenvolvimento de 

trabalhos de caráter qualitativo, como a realização de entrevistas e aplicação de questionários aos 

gestores municipais, que alimentam o Sistema de Informação ICMS Esportivo.  
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RESUMO 
O presente trabalho compara os principais marcos regulatórios da gestão financeira no nível municipal existente 
no Brasil e em Portugal. São elas: a Lei n° 73/2013 de Portugal (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 
Entidades Intermunicipais - RFALEI) e a Lei Complementar n° 101 de 2000 do Brasil (Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF). Apresenta as formas como cada um dos países trata o tema, em especial os limites de 
endividamento, os procedimentos de recondução financeira em caso de superação destes limites, as 
possibilidades de empréstimo e de isenções fiscais. Constrói, ao final, um quadro comparativo e as considerações 
relativas sobre ambas as leis nos aspectos entendidos como vantagens e desvantagens de ambos os modelos. Por 
fim considera as características sociais, territoriais e políticas que determinam as discrepâncias e semelhanças. 
Palavras-chave: finanças públicas; endividamento público; lei das finanças locais; responsabilidade fiscal
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ENDIVIDAMENTO PÚBLICO EM NÍVEL MUNICIPAL: 
ESTUDO COMPARATIVO DA LEGISLAÇÃO ENTRE BRASIL E PORTUGAL 

TONELOTTO, Diego Pugliese 

CROZATTI, Jaime 

INTRODUÇÃO 

No fim do século passado diversos países adotaram ações para disciplinar a gestão fiscal no setor 

público, criando limites ao endividamento e regras orçamentárias mais rígidas. Estas ações visaram 

capacitar tais entes públicos à utilização dos recursos públicos com maior nível de responsabilidade, e 

também manter a estabilidade economia. Exemplos destas leis são o Budget Enforcement Act (BEA), 

nos Estados Unidos, o Fiscal Responsibility Act (FRA), na Nova Zelândia e o Tratado de Maastricht, 

que indica limites de endividamentos para os países membros na União Europeia (MENEZES e 

JÚNIOR, 2006). 

Tais regulações não limitam seus efeitos ao nível nacional de governo, em vista do processo  de 

descentralização da gestão pública ocorrido nestes mesmos países, que dotou de maior autonomia os 

governos regionais e locais. Também os mecanismos de estabilização econômica tiveram de 

contemplar estes novos atores no processo. Como afirmado por João (2014), a autonomia fiscal nos 

municípios só é possível através de atribuições, competências, recursos próprios e liberdade de ação, 

vis a vis o desenvolvimento de capacidades para regular e gerir seus próprios assuntos na gestão da 

coisa pública. 

No entanto, essa liberdade de gestão dos próprios recursos pode levar a resultados opostos daqueles 

pretendidos pelo governo central em relação à macroeconomia. Sendo por isso necessário a existência 

de mecanismos que possam disciplinar os assuntos fiscais dos níveis subnacionais, de modo que possa 

haver uma convergência de ações na busca da estabilidade macroeconômica (LOBO e RAMOS, 2007; 

JOÃO, 2014). De acordo com Menezes e Junior (2006), quanto maior a descentralização na realização 

dos gastos públicos, maior será a propensão à geração de déficits em nível local, fato que se intensifica 

quando a maior parte das receitas é proveniente de transferência de outros níveis de governo. Segundo 

o autor, isto ocorre devido o gestor local não controlar a maior parte da arrecadação, o que o leva a 

efetuar um gasto superior ao possível, visando atender a população de sua localidade; bem como 

buscar novas transferências para cobrir o déficit, transferindo o passivo para o governo central e o 

restante da população, num problema do tipo “free rider” (LOBO e RAMOS, 2007). Deste modo, a 

solução para que a autonomia local não se torne um problema para a estabilidade econômica é o 

regime de crédito e as possibilidades de endividamento, regulados em nível nacional (RODDEN, 

2002, apud LOBO e RAMOS, 2007). 

Em acordo com os especialistas no tema, as três principais maneiras de se atingir esta disciplina fiscal 



 

 ST 04 – PLANEJAMENTO, FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO 
 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

550 

na gestão dos entes subnacionais são: a criação de regras, leis e normas que obriguem uma gestão 

responsável do orçamento público, através de limites de endividamento, regras sobre novos 

empréstimos e punições; procedimentos hierárquicos onde o nível subnacional deve pedir permissão 

para realizar empréstimos ao aumentar o seu endividamento; e, o aumento da transparência do 

processo orçamentário, quando a população e a oposição possam fiscalizar e regular a ação do 

governante e assim controlar a indisciplina fiscal. (MENEZES e JÚNIOR, 2006). 

Por outro lado, existe o risco do engessamento na gestão dos recursos caso as normas sejam 

excessivamente rígidas, limitando a autonomia local e podendo causar problemas, como apresentado 

por Menezes e Júnior (2006). O primeiro seria o “Tax Smoothin”, descrito por Robet J. Barros (1979), 

que representa a situação quando a rigidez em relação a empréstimos e endividamentos levaria o 

governo a constantes elevações nos impostos, de modo a aumentar as despesas e manter o equilíbrio 

orçamentário. O segundo problema é que, em períodos de crise as limitações impedem a execução de 

políticas anticíclicas para a necessária reestruturação econômica, o que fará agravar a crise. Somando- 

se a isso, o crescimento dos gastos correntes com os serviços públicos, em um cenário de restrição, 

leva à necessidade de corte nos investimentos. 

Por este motivo, as regras sobre a gestão fiscal devem ser rígidas o suficiente para impedir que 

impactem negativamente na estabilidade econômica do país e promovam a disciplina dos gastos 

públicos, ao mesmo tempo em que devem ser flexíveis ao ponto de possibilitar ações anticíclicas em 

épocas de necessidades e não restrinjam a autonomia do governo local na gestão de seus recursos 

(PERRY, 2003, apud MENEZES e JÚNIOR, 2006). 

Com base neste argumento buscou-se analisar as legislações de países diferentes em relação à rigidez e 

flexibilidade da gestão dos recursos a nível local em relação ao endividamento, comparando Brasil e 

Portugal. A escolha pelos dois países se deu pela proximidade cultural e histórica, dado que a estrutura 

do setor público brasileiro teve suas origens nas estruturas existentes em Portugal e ainda hoje, 

conservam similaridades entre si, e a diferença atribuída a gestão local em ambos os países, permitindo 

ver como este assunto é tratado em diferentes contextos e sua relação com a rigidez e flexibilidade. 

Desta forma este trabalho tem como objetivo comparar a legislação do Brasil - Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) -, e de Portugal - Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais (RFALEI) -, referentes à regulação do nível local de gestão nas questões de 

endividamento, empréstimo, gestão orçamentária e disciplina fiscal. Configura-se como estudo de caso 

com base em documentação legislativa, obtida através de sites dos órgãos oficiais. 

Em vista das diferenças existentes entre ambas as nações, foi realizada uma breve descrição dos países 

e do contexto em que a legislação foi aprovada. Após, fizemos a exposição da legislação referida de 

cada país: a Lei Complementar n° 101 de 2000, no Brasil, e a Lei n° 73/2013, em Portugal, indicando 

os seus principais aspectos e como abordam os temas da gestão fiscal. Ao final, realizamos uma 
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comparação entre as informações apresentadas, com a discussão relativa às características de cada uma 

das normas, finalizando com a construção de um quadro comparativo para melhora avaliação das 

distinções e semelhanças entre as duas realidades. 

Buscamos com isso contribuir com o debate sobre a responsabilidade pública em relação à gestão 

fiscal e dos impactos dos mecanismos de controle sobre a liberdade no uso dos recursos locais pelos 

seus gestores, não havendo a intenção de esgotar o tema, mas levantar algumas considerações. 

1. O Brasil e sua legislação fiscal 

A República Federativa do Brasil é uma nação que tem a gestão pública estruturada em três níveis de 

governo: o municipal (local), o estadual (subnacional) e o federal (central). Devido à autonomia de 

gestão dos estados e municípios, criada pela Constituição de 1988, e pela grande quantidade de entes 

envolvidos (governo federal, distrito federal, 26 estados, e 5.570 municípios), foi sancionada a Lei 

Complementar n° 101/2000, batizada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Esta Lei Federal visa 

coordenar a gestão financeira de todos os entes nacionais, possibilitar um maior planejamento e 

controle econômicos por parte do governo federal e dificultar o mau uso dos recursos públicos. 

Em 1994, com o início do Plano Real, a geração de superávit fiscal era uma das prioridades do 

governo central na tentativa de controlar a inflação. Desta forma, considerava-se necessária a 

realização de um ajuste fiscal para controlar o aumento da dívida pública. Este processo culminou com 

o lançamento do Programa de Estabilidade Fiscal Brasileiro, quatro anos depois, que incluiu a criação 

de uma Lei Federal que: “(...) definirá princípios básicos de responsabilidade, derivados da noção de 

prudência na gestão dos recursos públicos, bem como limites específicos referentes a variáveis como 

nível de endividamento, déficit, gastos e receitas anuais” (SODRÉ, 2002). Após um processo de 

renegociação de dívidas de estados e municípios, a referida Lei foi aprovada no ano 2000 como Lei 

Complementar e recebeu no n° 101/2000 (SODRÉ, 2002). 

A LRF buscou aumentar a disciplina fiscal do poder público, através de imposição de limites ao déficit 

público, fortalecimentos do processo orçamentário, aumento da importância da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA), e aprimoramento da prestação de conta no 

uso dos recursos com a exigência de novos demonstrativos contábeis e fiscais (SODRÉ, 2002; 

MENEZES e JÚNIOR, 2006). 

Com o objetivo de evitar divergências futuras em relação à gestão fiscal, a LRF abrangeu os três níveis 

de governo ao criar regras comuns e determinou índices e normas que passaram a valer 

separadamente. Com isso, disciplinava-se a questão em nível nacional através de um único documento 

legal, com a possibilidade de alinhar a disciplina imposta a todos os entes com os objetivos 

macroeconômicos do governo central. 
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2. Lei Complementar n° 101, 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

O primeiro artigo da LRF apresenta o foco da criação da lei, a responsabilidade da gestão fiscal dos 

entes públicos, através da observância dos limites descritos, do planejamento orçamentário e das ações 

fiscais que cada um tem o poder de executar. 

Art 1: § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

O Art. 9° da LRF determina que, bimestralmente se avalie a execução das receitas e das despesas a fim 

de que, se neste período não for observado a total cobertura financeira para as despesas empenhadas, 

poderá ser limitado à emissão de novos empenhos e a respectiva movimentação financeira. Observa-se 

que estão excetuados os gastos com obrigações constitucionais, ao pagamento da dívida pública e aos 

salários dos servidores. A suspensão da emissão dos Empenhos é prerrogativa do próprio poder 

executivo, más pode, também, ser determinado pelo Ministério Público ou outro poder com tal 

atribuição jurídica. 

A LRF não faz descrição detalhada do tratamento das Receitas Públicas, expondo apenas que 

constituem o total dos impostos, créditos, transferências e demais receitas, e aponta as leis específicas 

sobre o tema. Porém, trata, em seção específica, que para a renúncia de receitas deve existir um estudo 

da estimativa de impacto sobre as finanças e a justificativa para tal renúncia. Este estudo deve estimar 

o efeito da renúncia fiscal para os dois exercícios fiscais seguintes. Este estudo deve ser aprovado pelo 

legislativo para aumentar a transparência em tal decisão. 

Por outro lado, no tratamento das despesas, a LRF apresenta maior detalhamento quanto a descrição, 

uma vez que separa as despesas correntes das demais, e expõe aquelas obrigatórias 

constitucionalmente. Diferentemente das receitas, dedica-se uma parte específica para tratar sobre a 

expansão das Despesas, o Art. 16. Neste artigo, a LRF trata do planejamento do aumento dos gastos 

públicos, da criação de novas despesas e das necessárias condições para tal aumento. 

Além da inscrição no orçamento e da aprovação pelo poder legislativo, o aumento dos gastos públicos, 

excetuando-se aqueles decorrentes de correção pela inflação, deve vir acompanhado de documentos 

com: 

I. – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois subsequentes; 

II. – Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 
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de diretrizes orçamentárias. 

Na abordagem das despesas obrigatórias, as despesas com pessoal têm limite para cada um dos entes 

da federação. Determina que estados e municípios não gastem mais que 60% de sua receita corrente 

líquida com os salários os e encargos trabalhistas, seja por órgão, poder ou função. A Lei determina, 

também que, caso estes percentuais sejam ultrapassados, a diferença seja eliminada nos dois 

quadrimestres seguintes, ao menos 1/3 no primeiro. Para alcançar esta meta, o executivo pode: 

1. Extinguir cargos e funções 

2. Reduzir valores a eles atribuídos (excetuando salários). 

3. Criar programa de demissão voluntária 

4. Reduzir temporariamente a jornada de trabalho dos servidores 

No caso de tomadas estas providências, e decorrido o tempo para a adequação, ainda não se observar o 

limite de 60% da receita corrente líquida, o município pode: 

1. Receber transferências voluntárias; 

2. Obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 

3. Contratar operações de crédito de curto prazo; 

Após as despesas, a Lei passa a abordar o endividamento público. Esta seção, não apresenta os limites 

máximos de endividamento. Porém, determina estudo e confecção de outra lei que regulamente este 

ponto. No ano de 2001 o Senado Federal emitiu a Resolução N° 40/2001, que apresentava, entre seus 

artigos, as proporções máximas para o estoque de dívida de cada ente. Os limites ficaram, assim, 

estabelecidos pela referida Resolução: o Distrito Federal e os Municípios a proporção de 1,2, ou seja, 

o saldo da dívida consolidada líquida no final de um determinado período fiscal não pode ser superior 

a 120% do valor das receitas correntes líquidas (Art. 3º). 

Ao se superar este limite de endividamento, a Resolução determina que o ente público fique impedido 

de contratar empréstimos, excetuando aqueles que visem o refinanciamento ou investimentos já 

programados, até a observação do respectivo indicador. O Art. 31° determina que, ao final de cada 

quadrimestre, se ultrapassado o limite apresentado, o ente deve, no prazo máximo de um ano, se 

ajustar aos limites legais. Para os primeiros quatro meses a diferença entre a dívida e o limite deve 

ser diminuída em pelo menos 25%. Enquanto não se reestabelecer a normalidade, a lei determinada 

que o ente: 

1. Fica proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, exceto para refinanciamento 
de dívida mobiliária; 
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2. Deve obter resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, 
entre outras medidas, limitação de empenho. 

Caso decorrido todo o período previsto para se reestabelecer o limite e este não tenha sido alcançado, 

o município fica impedido de receber transferências voluntárias do estado e da União enquanto não for 

alcançada novamente a taxa de 1,2 do estoque da dívida sobre a receita corrente líquida. 

Em relação à contratação de empréstimos, o ente deve primeiro encaminhar ao Ministério da Fazenda 

um relatório, no qual evidenciará o cumprimento dos limites e condições para a realização do pedido 

de crédito. Neste relatório deve constar: 

1. Parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, no qual demonstre a relação custo- benefício 
bem como o interesse econômico e social da operação; 

2. A existência de prévia autorização para o pedido de crédito, na lei orçamentária; 

3. A inclusão no orçamento dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de 
operações por antecipação de receita; 

4. A indicação dos limites e condições fixados pelo Senado Federal quanto ao limite de 
endividamento; 

Também é proibida a realização de empréstimo para um ente da federação através de fundo, autarquia, 

fundação, empresa pública ou entidades da administração indireta. Ou para refinanciamento ou 

postergação de dívida contraída anteriormente, financiamento de despesas correntes ou para cobrir 

empréstimo contraído com outra instituição. 

Em relação aos empréstimos realizados por antecipação de receitas, estes apenas podem ser realizados 

para cobrir dificuldades financeiras durante o exercício fiscal, devendo serem feitos apenas junto a 

instituição financeira vencedora de processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do 

Brasil. 

Os municípios podem oferecer, como garantia à União, a vinculação de parte das receitas tributárias 

diretamente arrecadadas e que provenham de transferências constitucionais, se o ente não estiver com 

parcelas atrasadas ou com descumprimento de termos legais referentes a realização do empréstimo. 

Durante o período em que se observar esta situação o município fica impedido de realizar qualquer 

nova operação de crédito. Ainda em relação à dívida, a Lei proíbe a cobertura de despesas correntes 

com receitas provenientes de alienação de bens e direitos do patrimônio público. 

3. Portugal e sua legislação fiscal financeira 

A República Portuguesa é um Estado unitário, apresenta um governo central, responsável pela porção 

continental e os arquipélagos de Açores e Madeira. Estes últimos são divididos em municípios e 
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freguesias que têm autonomia de gestão (PORTUGAL, 1976). No total, existem 308 municípios, 278 

no continente, 11 na Madeira e 19 nos Açores. Subdivididos em 3.091 freguesias, 2.881 no continente, 

156 em Açores e 54 em Madeira. 

Com o início da descentralização ocorrida no país após a Revolução dos Cravos e a promulgação da 

Constituição na década de 1970, os municípios aumentaram seu peso nos gastos públicos e no 

fornecimento de serviços à população, sendo por isso promulgada a Lei n° 1/1979, de 02 de janeiro, a 

primeira Lei das Finanças Locais (LFL), abordando a gestão fiscal de forma ampla. 

Nessa época, o aumento das obrigações dos municípios sem uma contrapartida de autonomia de 

tributação e dependente das transferências do governo central, fez com que a insuficiência de recursos 

levasse muitos destes municípios a financiarem parte de suas despesas através de empréstimos e 

abertura de créditos orçamentários. A consequência natural foi o crescimento do endividamento 

público em nível local (LOBO e RAMOS, 2007). 

Em 1984 ocorreu a primeira alteração desta lei, através do Decreto-Lei nº 77/1984, que reformulou a 

maneira da transferência dos recursos e tratou do regime de crédito e endividamento municipal. A 

referida lei passou a permitir a contratação de empréstimos com instituições privadas e instituições 

públicas que dispunham deste serviço, não se limitando apenas ao Governo Central e aos Bancos 

Públicos (PINTO, 2014). Quatorze anos depois, a Lei n° 42/98, de 06 de agosto, manteve o 

conteúdo em relação ao controle, alterando os índices e as formas de cálculo do endividamento. 

Porém, este novo regulamento não foi capaz de induzir os ajustes fiscais necessários para a 

sustentabilidade da dívida pública portuguesa buscada pelo governo central (LOBO e RAMOS, 2007). 

Por este motivo, em 2002 foi promulgada a Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de agosto, a Lei de 

Estabilidade Orçamental, que buscou igualar parte das regras fiscais dos municípios a aquelas 

adotadas pelo governo central. Uma das alterações foi a limitação do endividamento municipal com 

base na Lei do Orçamento do Estado, estabelecida anualmente, conjuntamente com os limites 

previstos na LFL de 1984. Deste modo, havendo dupla limitação: a proibição do aumento do 

endividamento líquido global; e a limitação do volume referente às amortizações e juros de médio e 

longo prazo (PINTO, 2015). 

Nos anos seguintes o governo central restringiu as regras de acesso ao crédito, ao diminuir as 

possiblidades de aumento da dívida pública dos governos locais. Devido à brusca queda de receitas 

pela limitação de empréstimos os municípios tiveram de fazer uma rápida adaptação, como 

demonstrado pelo total dos empréstimos bancários de médio e longo prazo realizados no período, os 

quais diminuíram de 257 milhões de euros em 2003 para 37 milhões de euros em 2005 (LOBO e 

RAMOS, 2007). 

Visando consolidar as transformações relativas ao endividamento e possibilidades de empréstimos, foi 

aprovada a Lei n° 2/2007, de 15 de janeiro, que novamente alterou a LFL. As alterações visaram 
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alterar a fórmula de cálculo do endividamento, introduzir mecanismos de impedimentos para 

ampliação das dívidas e garantir que a gestão fiscal municipal estivesse de acordo com os objetivos 

macroeconômicos do governo central (LOBO e RAMOS, 2007). Porém, mesmo com as alterações 

realizadas, as novas regras não se mostraram suficientes para melhorar a situação financeira de um 

grupo considerável de municípios, sendo que em 2011 70% dos municípios apresentavam algum 

problema fiscal (PINTO, 2015). 

Por isso, em 2013 foi promulgada a Lei n° 73/2013, de 03 de setembro, que buscou simplificar os 

mecanismos de controle e as regras referentes ao endividamento municipal, ao adequar as normas 

legais à realidade das finanças locais. O conteúdo desta nova lei será apresentado na próxima seção e 

será a base para a comparação. 

4. Lei n° 73/ 2013, 3 de setembro, Regime financeiro das autarquias locais e 
das entidades intermunicipais em Portugal6. 

No primeiro artigo da lei, esta aponta o seu objetivo de forma direta, a de estabelecer o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Compreende como Autarquia Local 

os municípios e as freguesias. 

Na parte referente às receitas, estas são apresentadas detalhadamente, já que expõe as diferentes fontes 

dos recursos, como as transferências nacionais, os impostos municipais, a cobrança de derramas, taxas 

e preços dos serviços públicos, os rendimentos próprios, a alienação de bens e os empréstimos. Em 

relação às despesas, a Lei aponta aquelas relacionadas às funções sociais atribuídas ao município e sua 

fonte, separando-as das demais despesas. 

Já em relação à isenção e benefícios fiscais, o Art. 16° expõe que o poder executivo pode conceder, 

depois de aprovação do legislativo, mediante deliberação sobre a estimativa de despesas e o impacto 

destas ações, total ou parcialmente a renúncia de impostos ou tributos próprios. Apresenta também um 

limite máximo de tempo para esta isenção, o período de 5 anos, podendo ser renovado apenas por mais 

um período de igual duração. 

No que tange ao Estado, não é permitido o subsídio ou comparticipação financeira junto às autarquias, 

excetuando os casos previstos no Art. 22° de: Calamidade pública; efeitos negativos de investimentos 

do Governo; circunstâncias que afetam a infraestrutura, os serviços e a população; e a reestruturação 

urbana decorrente de gênese ilegal ou plano de reabilitação, desde que sobre a responsabilidade da 

autarquia. 

No capítulo que trata do endividamento, descreve as possibilidades de crédito pelas autarquias, ao 

apontar que estas têm o poder de contratar empréstimos junto a qualquer instituição autorizada por lei, 

                                                   
6 A última alteração ocorrida foi através Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro de 2016, porém não apresenta 
modificações referentes ao conteúdo deste artigo. 
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mediante aprovação da assembleia, constando informações sobre pelo menos três instituições 

autorizadas a realizar o acordo. 

Em relação ao tipo de empréstimo, especifica duas modalidades, de curto e de médio e longo prazos. 

Indica que os primeiros são exclusivos para cobrir dificuldades na tesouraria e devem se restringir aos 

exercícios financeiros nos quais foram realizados; os de médio e longo prazos devem ser destinados 

apenas a investimentos que ultrapassem a capacidade de gastos ou para a recuperação financeira, mas 

nunca para períodos superiores a 20 anos. 

Ao abordar o limite da dívida, define que esta não pode ultrapassar, no último dia do ano, 1,5 vezes o 

valor médio da receita corrente líquida dos três exercícios anteriores. Ou seja, a dívida não pode ser 

maior que 150% da média das receitas correntes líquidas dos três exercícios fiscais anteriores. Porém, 

mesmo com o estoque de dívidas dentro deste limite, a cada exercício, não é permitido aumentar mais 

que 20% da margem disponível para gastos com o endividamento. 

Caso ultrapassado este limite, deve-se diminuir pelo menos 10% da diferença, até se retornar ao 

exigido pela lei. Quando não for possível retornar ao limite pela diminuição das despesas ou aumento 

das receitas, a lei apresenta dois mecanismos a serem seguidos visando o reestabelecimento da 

normalidade financeira: o Saneamento Financeiro e a Recuperação Financeira. 

O Saneamento Financeiro, descrito no Art. 58°, trata da contratação de empréstimos visando 

reestabelecer a estrutura financeira da autarquia, através da reprogramação da dívida e consolidação do 

passivo financeiro. Caso a dívida esteja entre 225% e 300% da média das receitas, este saneamento se 

faz obrigatório para a autarquia. Caso contrário, a entidade deve adotar o procedimento de recuperação 

financeira. 

Para realizar o saneamento, deve ser elaborado um plano com a previsão do tempo necessário para a 

recondução ao limite da dívida, com a apresentação das medidas que serão implementadas. Tais 

medidas podem ser: contenção das despesas, racionalização dos investimentos ou aumento das receitas 

legalmente possível. 

Já a recuperação financeira se faz necessária sempre que a autarquia esteja em situação de ruptura 

financeira, ou seja, as dívidas sejam superiores a 300% da média das receitas. Para isso, cria-se o 

Fundo de Apoio Municipal, pessoa coletiva de direito público, onde é desenvolvido um plano de 

ajustamento a ser executado pelo município beneficiário, que utiliza das receitas deste fundo na 

aplicação da recondução para um estado de equilíbrio fiscal, mediante o cumprimento de metas e 

acordos por parte do município para com o Estado e demais municípios contidos no fundo. Sendo a 

não conformidade com isso motivo para sua dissolução.  
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5. Comparação 

Expostas ambas as leis, pode-se notar as semelhanças e distinções existentes entre as possibilidades de 

gestão do endividamento dos governos locais nos dois países. As duas Leis têm foco no equilíbrio 

financeiro e no orçamento, na relação de equilíbrio entre as despesas e as receitas.  Ambas estipulam 

relação percentual entre as despesas e as receitas como indicadores de limites para o estoque da dívida, 

as quais determinam limites saudáveis para manter a boa condução dos recursos públicos. 

Reconhece-se também a autonomia local em relação à própria gestão de recursos, pois dá aos 

municípios liberdade de ação caso se observe elevação no nível de endividamento, às quais apresenta 

um conjunto de possibilidades de ação e serem tomadas, sem ser preciso a intervenção de outros níveis 

de governo. 

Porém, devido às diferenças de estrutura política, social e econômica existente entre os dois países, é 

possível observar diferenças quanto ao tratamento dado ao nível local em relação ao seu 

endividamento. A LRF aborda o endividamento de todos os entes públicos, sendo complementada 

com outras leis e resoluções que apresentam indicadores e prazos a serem observados. Já a RFALEI 

trata apenas das autarquias e entidades locais, abordando o tema de modo mais completo e 

aprofundado em um único diploma. 

Os valores e o modo de cálculo dos indicadores dos limites também apresentam diferenças.  No Brasil, 

o limite para a dívida é de 120%, considerado apenas as receitas e despesas inscritas dentro do mesmo 

ano, porém, com a avaliação bimestral do nível do endividamento. Este modelo é mais sensível às 

oscilações econômicas avaliadas em um tempo menor para a recondução aos limites legais, 

provavelmente, dada ao maior nível de instabilidade econômica que se vive neste país. Em Portugal o 

limite é de 150% sobre a receita, além de este ser considerado sobre uma média histórica de três anos, 

o que a torna menos sensível a flutuações, já que a verificação é feita anualmente. Neste país, o prazo 

para o retorno aos limites é maior do que no Brasil. Assim, há maior autonomia e possibilidade de 

planejamento de médio prazo ao gestor local, o que diminui o risco de intervenção externa. 

No Brasil, o apoio do governo central apresenta um papel mais relevante, pois a lei possibilita a 

contratação da dívida, o refinanciamento e uma maior intervenção, podendo haver vinculações de 

receitas e transferências para a cobertura de empréstimos e contratos entre os entes locais e o central. 

Já em Portugal, a participação do Governo é menor no tocante ao endividamento local, havendo 

apenas alguns casos previstos, como insolvência e momentos de crise. 

Abordando a contratação dos empréstimos, em Portugal o nível local apresenta uma maior autonomia, 

não havendo necessidade de permissão de outros níveis de governo. No Brasil o pedido de empréstimo 

está vinculado a aprovação por parte do Ministério da Fazenda, o que configura um controle mais 

rígido pelo governo central, o que indica um nível de maior responsabilidade do governo central. 



 

 ST 04 – PLANEJAMENTO, FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO 
 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

559 

Outra diferença se refere à contratação desta. Enquanto em Portugal se faz a análise de pelo menos três 

instituições para se escolher em qual delas será realizada contratação, no Brasil primeiro se solicita o 

empréstimo, para depois, através de processo licitatório, se realizar o empréstimo junto à instituição 

vencedora, havendo assim um maior controle de todo o processo da contratação. 

Um último ponto relevante a ser destacado, refere-se ao nível de endividamento e às ações a serem 

tomadas em situações de extrapolação dos limites definidos pelas respectivas Leis. Em Portugal, 

apresentam-se três possibilidades de ações: a diminuição de despesas, o Saneamento Financeiro e a 

Recuperação Financeira, todas as três possibilidades com procedimentos próprios para serem feitos, 

sendo obrigatórios apenas nos casos descritos. No Brasil, considera-se apenas se o município está 

dentro dos limites de endividamento ou não, tornam-se obrigatórias atitudes que visem retornar aos 

níveis legais quando ultrapassados estes limites, porém as possibilidades de ação mostram-se mais 

flexíveis e diversificadas, principalmente por não haver programas a serem seguidos. Tendo em vista 

as descrições realizadas bem como a possibilidade de se sintetizar as discrepâncias e semelhanças 

entre os modelos de controle e gestão do endividamento entre Brasil e Portugal para o nível de 

governo local, apresentamos, a seguir, a Figura 1 com as principais características em foco: 

FIGURA 01 – Quadro Comparativo das leis de gestão fiscal local de Brasil e 
Portugal 
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Fonte: Elaboração Própria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível apresentar a diferença de como dois países com 

proximidades e forte influência cultural tratam o endividamento público dos entes de gestão local, os 

municípios, em suas respectivas legislações. Portugal mostra uma legislação mais rígida, com maior 

controle sobre as possíveis ações, porém tem um limite de tolerância do endividamento maior e 

oferece maior liberdade e autonomia de escolha para os gestores autárquicos por apresentar prazos 

superiores de tempo para a prestação de contas e cálculo da dívida. No Brasil, há inversão destas 

características, já que a legislação mostra uma maior flexibilidade de soluções  e menor rigidez sobre 

as ações que possam ser adotadas. Porém, apresenta um limite menor de endividamento e uma 

fiscalização maior por parte do governo central, havendo uma maior dependência do Governo central 

no governo do nível local. 

Estas diferenças podem ser explicadas pelas próprias características sociopolíticas dos países. O 

Brasil, por se tratar de um país continental, com uma grande desigualdade de recursos, se faz 

necessário um maior controle pelo governo central, que atua de forma mais ativa na gestão do 

endividamento dos municípios. Tenta, através desta característica, diminuir a disparidade entre os 

diferentes municípios e estados, ao mesmo tempo em que dá uma possibilidade maior de ações ao 

nível local, mantém um maior controle em relação ao endividamento e aos empréstimos, e intervém 

mais ativamente nestas situações. 

Portugal, por ser um país menor e mais homogêneo, pode ser considerado que é menos laboriosa a 

padronização das ações que possam ser tomadas em nível local, apresentando que mesmo a lei sendo 

mais detalhada e abordando mais assuntos e ações, esta permite uma maior liberdade de escolha e 

menor interferência do Governo central na gestão do endividamento, haja vista que, mesmo havendo o 

endividamento, isso não implica em obrigações de ação imediata que levem ao saneamento, visto 

existirem prazos maiores e cotas menores a serem atingidas. 

Assim, podemos observar as diferenças existentes no tratamento de uma mesma matéria por parte do 

poder público em cada país, que busca atingir a estabilidade orçamentária local e a sustentabilidade 

das finanças públicas, para não lesar a capacidade de prestação de serviços públicos com decisões 

mais próximas de onde tais serviços são prestados, e não comprometer o desenvolvimento econômico 

e social. Tais discrepâncias e similaridades são elementos objetivos e observáveis da cultura da gestão 

pública de ambos os países.  
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RESUMO 
Nos últimos anos, a administração pública brasileira tem sofrido diversas transformações visando à 
implementação de um modelo gerencial transparente no Estado. Nesse processo, o orçamento se constitui como 
um instrumento fundamental, uma vez que é nele que se traduz a execução física e orçamentária do setor público 
para cada ano corrente. Contudo, por se tratar de uma previsão, o orçamento apresenta erros recorrentes. Na 
literatura, além de atribuí-los aos fatores técnicos e à aleatoriedade inerente do mundo real, tem-se abordado a 
influência dos atores políticos na previsão orçamentária. Assim, este trabalho buscou analisar os mecanismos do 
processo de previsão da receita  e o seu nível de precisão em Minas Gerais. Os resultados obtidos foram que as 
previsões das receitas tributárias em Minas, apresentaram níveis de acerto menores em relação aos que foram 
encontrados em grande parte dos estados brasileiros, e quanto às soluções técnicas e organizacionais, para 
amenizar estes erros, constatou-se que foram pouco utilizadas. 
Palavras-chave: transparência; orçamento público; previsão de receita.
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RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

MORAES, Leonardo Silva 

BIONDINI, Isabella Virgínia Freire 

ALCÂNTARA, Melissa Costa 

INTRODUÇÃO 

O orçamento público, ferramenta que surgiu no início do século XIX, tinha a estrita função de 

controlar os gastos do governo. Ao longo dos anos, as funções dos orçamentos foram ampliadas e 

ganharam maior complexidade, apresentando finalidades como a de melhorar o desempenho da 

administração financeira, dos programas governamentais e a concretização de um Estado democrático, 

através da transparência das ações governamentais. 

Dessa forma, para que o exercício de uma democracia seja possível, é necessário que o setor público 

disponibilize para a sociedade as informações pertinentes as suas atividades, de forma transparente e 

com uma linguagem cidadã, viabilizando os controles externos e até mesmo internos da instituição. 

Nesse sentido, medidas que visam à construção de orçamentos públicos reais tornaram-se, 

evidentemente, de grande valor. Assim, discutir técnicas para a realização de previsões de receitas 

orçamentárias mais realistas é fundamental para a execução das ações de governo, que devem estar 

traduzidas em programas nos orçamentos públicos. 

Tendo em vista a relevância do tema, o presente trabalho buscará tratar sobre o realismo orçamentário 

na elaboração da previsão de receita e o seu nível de precisão no Estado de Minas Gerais, a partir do 

entendimento de ser o orçamento um instrumento de accountability. Para isso, o objetivo será analisar 

os fatores institucionais relacionados à previsão de receita no estado, em comparação com as 

melhores práticas apontadas pela literatura. Assim, o trabalho buscará situar o contexto político, 

organizacional e técnico em Minas Gerais e propor melhorias quando estas forem pertinentes para a 

construção de orçamentos reais no estado. 

1. Revisão de literatura 

A previsão da receita é um fator de extrema relevância para o planejamento orçamentário, que 

apresenta reflexos em toda a gestão pública, seja no cumprimento de metas fiscais ou das diversas 

funcionalidades que são atribuídas a este instrumento. Contudo, é comum, pelo fato de ser uma 

previsão, que a receita efetivamente realizada seja diferente da receita orçada. Nesse sentido, não raro, 

encontra-se casos em que os valores previstos diferenciam significativamente dos valores arrecadados, 

afetando a execução do planejamento. As razões apresentadas para esse fato são múltiplas, 
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contemplando diferentes interpretações na literatura sobre o tema. 

Dessa maneira, há autores que abordam a previsão das receitas como um processo meramente técnico, 

no qual os erros podem ser compreendidos em função da técnica utilizada e dos fatores aleatórios que 

influenciam o orçamento. A tradução dessa interpretação pode ser visualizada no Manual de 

Metodologia de Receitas Públicas, elaborado pela SOF (Secretaria de Orçamento Federal), ao definir 

que a previsão da receita é: 

Um procedimento no qual se busca traduzir, em linguagem matemática, os futuros 
de arrecadação das receitas [...] procura interpretar e traduzir o comportamento da 
arrecadação das receitas e adequar esse movimento para movimentos futuros da 
série em questão. Para tal finalidade utilizam-se ferramentas matemáticas, com um 
encadeamento lógico, que procuram prever os comportamentos futuros dessas séries. 
(MANUAL DE METODOLOGIAS DE RECEITAS PÚBLICAS, 2008 apud 
COSTA, 2011, p. 17-18). 

Todavia, outros autores divergem de tal premissa, principalmente com relação ao otimismo da 

independência técnica na previsão das receitas. Estes, com destaque para Rubin (2014), apontam que, 

no processo de tomada de decisão, os atores envolvidos buscam antecipar oportunidade no momento 

ex ante, visando benefícios no momento ex post. Como exemplo, a pesquisa de Caiden e Wildavsky 

(apud PARDINI, 1998) sinaliza estes problemas ao expor a disputa dentro do poder executivo por 

recursos, no qual os órgãos centrais tentam esconder, em parte, a receita arrecadada para o 

cumprimento das metas fiscais. Por outro lado, os denominados “ministérios dos gastos” tentam 

aumentar a cota orçamentária, buscando autorização para um volume de recursos que, perpassando 

pelas barganhas na execução e dos prováveis cortes, consigam executar os programas de sua 

responsabilidade. 

Assim, dado o contexto nos quais múltiplos atores buscam influenciar as estimativas de receita, tem-se 

procurado meios para solucionar estes problemas através de recursos técnicos e organizacionais. Para 

isso, a próxima seção abordará, de forma breve, a importância da transparência nas atividades 

governamentais, e adiante serão apresentados os aspectos legais, os métodos utilizados nas previsões 

de receita no Brasil e a eficiência decorrente destas previsões nos entes nacionais através das pesquisas 

já realizadas. Por fim, são abordadas as soluções encontradas na literatura para a construção de 

orçamentos mais reais no cenário nacional. 

1.1 Transparência no orçamento público 

Os avanços tecnológicos observados nos últimos tempos, principalmente ligados aos meios de 

comunicação, facilitou tanto para o setor público disponibilizar informações relativas a suas 

atividades, quanto para o cidadão ter acesso a elas, de modo a praticar e desenvolver os pilares de um 

Estado Democrático de Direito, como definido pela Constituição Federal de 1988. 

Assim, busca-se uma maior intensidade das atividades de accountability e de controle, permitindo uma 
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maior fiscalização da administração pública, em vista a um Estado desenvolvido, eficiente e eficaz, 

desde o planejamento a implementação de políticas públicas. 

Um marco importante por essa busca de transparência na gestão fiscal dos recursos público foi a Lei 

Complementar n° 101/2000, ou Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu normas para as 

finanças públicas, conforme será mais bem tratado nas próximas seções. Mas aqui vale destacar o 

caput do art. 48, do Capítulo IX a Transparência, Controle e Fiscalização, da referida Lei 

Complementar: 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. (BRASIL, 2000). 

Conforme explicam Rodrigues (et al., 2008), a LRF garante a transparência também por meio da 

participação popular e audiências públicas, nos processos de elaboração dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos. Assim, conforme apontam Scarpin e Slomski (2005) citados por Zonatto, 

(et al., 2015), com o advento da LRF os procedimentos orçamentários passam a ter quatro pilares: 

planejamento, controle, transparência e responsabilização. Soma-se a isso, que um dos princípios 

orçamentário é a publicidade. 

A transparência é matéria fundamental para prática da accountability, como controle e 

responsabilização do setor público, como bem esclarecem Rodrigues (et al., 2008), 

A accountability não se limita a dar publicidade aos atos do governo e ao final do 
exercício prestar contas dos recursos públicos, nem tão pouco se restringe a veículos 
oficiais de comunicação, ela é a integração de todos os meios de controle – formais e 
informais –, aliada a uma superexposição da administração, que passa a exibir suas 
contas não mais uma vez ao ano e em linguagem hermeticamente técnica, mas 
diariamente e por meio de demonstrativos capazes de ampliar cada vez mais o 
número de controladores. (RODRIGUES, et al., 2008, p. 05) 

Por fim, com a participação popular, transparência e accountability, a qualidade da previsão 

orçamentaria é determinante para o bom andamento das atividades da administração pública e para a 

confiança do cidadão no governo, dessa forma, 

A qualidade da previsão orçamentária é essencial para que se possa viabilizar o 
planejamento das atividades no ente público, garantindo recursos para a manutenção 
das atividades básicas, a realização de obras e investimentos públicos. Quando a 
previsão não é eficaz, é necessária a realização de ajustes nas previsões realizadas, o 
que indica uma necessidade de reavaliação dos planos estabelecidos anteriormente, o 
que tende a comprometer as atividades de planejamento, avaliação, controle e 
accountability, no que se refere à arrecadação e aplicação dos recursos públicos, 
podendo inclusive influenciar a manutenção de serviços públicos oferecidos a 
sociedade. (ZONATTO, et al., 2015, p. 05) 

Uma boa previsão da recita é essencial para o processo orçamentário e para o planejamento das 

atividades do Estado, as próximas seções tratarão da qualidade da previsão da receita orçamentária. 
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1.2 Aspectos legais da previsão da receita 

As normas são ferramentas que podem corroborar a fim de que se resguarde um processo de 

estimativa de receita decente, contribuindo para a melhoria da gestão pública. Atrelando a precisão da 

previsão orçamentária ao consequente sucesso da orçamentação, Almeida (2011) reforça os impactos 

no planejamento e o compromisso com a construção do Estado Democrático de Direito: 

Como o instrumento realizador das finalidades do Estado é o orçamento, torna-se 
vital conhecer o planejamento orçamentário que sob a reserva do possível, deverá 
dotar o Estado de condições de bem atender à inovação da administração, a fim de 
prestar melhores serviços, com mais agilidade e credibilidade aos cidadãos, ao 
mesmo tempo em que demonstra bem gerir os recursos que deles extrai, fazendo-o 
de forma clara, aberta, democrática e responsável. (ALMEIDA, 2011, p. 581). 

Almeida (2011) adverte ainda que possíveis negligencias na elaboração do orçamento podem 

representar, além da dificuldade para o alcance dos objetivos planejados, a causa da realização dos 

gastos de má qualidade. Dessa forma, haveria o descumprimento das atribuições legais impostas à 

administração pública pela CF/88 de obedecer aos princípios da moralidade, da publicidade e, 

sobretudo, da eficiência na gestão dos recursos públicos. 

Por outro lado, no que tange às regras responsáveis por regular diretamente as previsões 

orçamentárias, o constituinte não determinou diretamente o procedimento a ser adotado pelos entes 

federados. De modo geral, grande parte da legislação sobre as finanças públicas ficou a cargo de Lei 

Complementar, prevista no seu art. 163, da Constituição Federal, de 1988: 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:  
I - finanças públicas; 
II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 
entidades controladas pelo Poder Público; 
III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 
IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 
V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; 
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios; 
VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, 
resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao 
desenvolvimento regional. (BRASIL, 1988) 

A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), veio regulamentar o artigo supracitado, sendo um dos 

destaques desta a preocupação com a previsão da receita pública, como se verá na próxima seção. 

1.2.1 Lei de Responsabilidade Fiscal 

Na LRF, a previsão da receita pública ganhou maior respaldo, tendo como base a Seção I do Capítulo 

III “Das Previsões e da Arrecadação”. No art. 11, verifica-se que valor dado pelo legislador a sua 

precisão esteve associado à responsabilidade da gestão fiscal. 

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 
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instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. (BRASIL, 2000) 

Em seguida, no que tange as exigências atribuídas à previsão da receita, o art. 12 foi o que apresentou 

maiores avanços, estabelecendo que: 

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão 
os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do 
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas 
de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois 
seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas 
utilizadas. (BRASIL, 2000) 

Assim, dada as diferenças da natureza dos recursos a serem arrecadados pelos entes nacionais, a 

legislação definiu que estas deveriam estar amparadas em indicadores oriundos do quadro econômico 

nacional, acompanhado de demonstração histórica de três anos e com projeção para os dois anos 

seguintes, mas sem uma delimitação clara sobre o processo e a metodologia a ser adotada em cada 

caso específico. 

Destarte, nota-se que a abrangência na lei foi mais focalizada no produto da previsão do que na técnica 

ou procedimento tomado por cada ente federado. Em decorrência, diferentes métodos são utilizados 

em todo o território nacional, como poderá ser visto a seguir. 

1.3 Os métodos de previsão da receita 

Há uma grande quantidade de técnicas e de métodos para a previsão das receitas, que podem ser 

classificadas em dois grupos principais: métodos quantitativos e métodos qualitativos. No geral, os 

métodos quantitativos são mais sofisticados. Contudo, para Siqueira (2002), em se tratando de 

previsão de receitas, métodos mais sofisticados não implica, necessariamente, serem mais exatos. A 

escolha fica à discricionariedade do técnico, cabendo a ele optar pelo modelo mais adequado para a 

estimativa em decorrência da natureza da fonte. 

Além do mais, na prática, tal discricionariedade extrapola a própria legislação. Apesar das exigências 

oriundas da LRF serem consideradas como brandas, a sua aplicação estrita limitaria alguns métodos 

tidos como eficientes. 

Cumprindo-se fielmente o disposto na lei, a utilização de séries temporais 
univariadas para realizar as previsões estaria descartada, uma vez que nesta 
metodologia são levados em consideração apenas os próprios valores pretéritos da 
série para o cálculo dos seguintes. Além disso, não há como controlar se essa prática 
de fato acontece. E nem haveria necessidade de controlar, já que o objetivo de todos 
os técnicos envolvidos no processo é de que sejam desenvolvidos métodos que 
levem a estimativas cada vez mais precisas. (COSTA, 2011, p.22) 

Dessa forma, são apresentados os possíveis modelos a serem utilizados na previsão da receita.  
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1.3.1 Métodos qualitativos de previsão 

Os métodos qualitativos de previsão se pautam em conjeturas sobre a arrecadação futura de 

determinadas receitas. As técnicas são denominadas, em sua maioria, de aproximações conjecturais ou 

não-extrapolativas (COSTA, 2011). 

Conforme Siqueira (2002), o método qualitativo mais utilizado é a previsão conjectural. Este método 

se baseia na avaliação de um indivíduo ou de grupos que analisam o contexto e, a partir disso, 

interpretam os seus efeitos na arrecadação. 

Em suma, Siqueira (2002) aponta que a técnica conjectural é importante, sobretudo em ambientes 

instáveis: 

As aproximações conjecturais tendem a trabalhar melhor, quando o ambiente 
econômico está mudando rapidamente. Quando as circunstâncias econômicas, 
políticas ou administrativas estão em fluxo intenso, métodos quantitativos não 
podem capturar informações importantes sobre os fatores que provavelmente estão 
alterando os padrões históricos. (SIQUEIRA, 2002, p. 07) 

Por fim, uma variação da previsão conjectural, que também pode ser ressaltada, é a previsão de 

consenso, onde há a necessidade do debate entre diferentes perspectivas em torno da arrecadação para 

que se chegue a uma estimativa em comum. Assim, o assentimento dos diversos grupos de interesse 

em torno de uma estimava ameniza os vícios que carregam cada processo. 

1.3.2 Métodos quantitativos de previsão 

Já as previsões realizadas através dos métodos quantitativos baseiam-se em dados numéricos e trazem, 

por vezes, a margem de erro das previsões apontando o grau de incerteza da estimativa realizada. Tais 

técnicas são subdivididas em dois grupos: séries temporais e modelos causais. 

As séries temporais são consideradas como as mais simples e as abordagens mais comuns encontradas 

na literatura são: 

• Modelo de Holt 

• Modelo ingênuo 

• Modelo de médias móveis 

• Modelo de alisamento exponencial 

• Modelos ARIMA de Box-Jenkins 

• Alisamento linear sazonal de Holt-Winter 

• Alisamento Exponencial com Deterioração na Tendência 
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Quanto aos modelos causais, estes são conhecidos por serem, geralmente, mais complexos, onde são 

trabalhados uma quantidade maior de dados, exigindo habilidade estatística no seu tratamento. 

Conforme Siqueira (2002), os modelos causais tendem a funcionar melhor para receitas que são 

fortemente influenciadas por fatores econômicos identificáveis. 

1.4 Pesquisas nacionais sobre as previsões de receita orçamentária 

Dessa forma, tendo em vista a legislação brasileira sobre a previsão da receita e os métodos utilizados, 

encontram-se na literatura algumas pesquisas que buscaram analisar as previsões orçamentárias em 

comparação com os valores arrecadados nos diferentes entes nacionais. 

Vecchia e Montoya (2002), por exemplo, trataram sobre a eficiência das previsões, comparando o 

planejamento realizado no período inflacionário – 1989 a 1993 – com o planejamento do período de 

estabilização – 1995 a 1997 - nos municípios da região do Planalto Médio do estado do Rio Grande do 

Sul. 

Os resultados encontrados por Vecchia e Montoya (2002) apontaram que no período inflacionário o 

orçamento foi superestimado, tanto a receita quanto a despesa. Já no período de estabilização, apesar 

da discrepância entre o valor planejado e o executado ter diminuído, houve subestimativa do 

orçamento. Tais eventos levaram a conclusão de que, pelo fato das autorizações orçamentárias terem 

apresentado um excesso, as funções do legislativo no tocante à deliberação e aprovação do orçamento 

não foram respeitadas. 

Ainda tratando sobre os governos locais, Aquino e Azevedo (2015) realizaram pesquisas em 5.568 

municípios brasileiros sobre o orçamento de 2013 a fim de investigar o realismo que estes 

apresentavam nas suas previsões através da metodologia utilizada pela PEFA (Public Expenditure and 

Financial Accountability), realizada em diversos países com o financiamento e apoio do Banco 

Mundial. 

No caso dos municípios brasileiros, com a aplicação da metodologia PEFA, constatou- se que apenas 

564 (10%) obtiveram a nota máxima, “A”, no índice de realismo da receita. Os demais receberam nota 

B (13,8%), C (7,2%), D (10,4%) e 58% tiveram variabilidade acima do permitido pela a escala. 

Segundo os autores, estes resultados podem ser explicados, em grande medida, pela interferência dos 

atores no processo de previsão das receitas. 

Propomos então como explicação alternativa que a equipe técnica não atua de forma 
isolada ex ante, com suas melhores estimativas para o ex post, e depois acompanham 
a burocracia de forma distante observando de forma isenta o cumprimento do plano 
ex post. Mas sim, antecipam dificuldades e oportunidades no ex post decorrentes 
justamente do erro de estimação, capturando renda da superestimação e da 
subestimação. (AQUINO e AZEVEDO, 2015, p. 13). 

No que tange as administrações estaduais brasileiras, Costa (2011) buscou analisar as previsões de 

receita entre os anos 2007 a 2010 e verificou que havia erros que chegavam a 30% na estimativa, tendo 
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em vista que a tolerância razoável, baseada em parâmetros internacionais, é de 5%. 

Constata-se, portanto, que os resultados não são satisfatórios em termos da importância da previsão 

orçamentária e suas decorrências na administração pública. Apesar de existir boas estimativas, estas 

não se encontram de forma homogênea no cenário nacional, tendo uma das causas, como já 

mencionado, a discricionariedade intrínseca na legislação brasileira e a possibilidade de interferência 

dos atores nesse processo. 

1.5 Soluções organizacionais 

Diante do problema exposto, alguns autores buscaram tratar sobre as possíveis soluções para os erros 

de previsão da receita orçamentária. Bretschneider (et al., 1989), em seu trabalho, elaborou o modelo 

no qual é apresentado os fatores que afetam tal previsão. Como se pode observar na Figura 01, as 

técnicas de previsão, a aleatoriedade, o modelo organizacional e as influências políticas estão 

diretamente ligados à precisão das previsões de receita. Nesse caso, o fator aleatoriedade se encontra 

associado ao clima econômico e às mudanças na estrutura tributária. 

FIGURA 01 – Modelo teórico de precisão nas previsões de receita pública 

 
Fonte: Bretschneider (et al., 1989, p. 310) 

Assim, alguns estudos sobre os métodos e processos organizacionais obteve grande ênfase no combate 

às interferências políticas nas previsões. Danninger (2005), por exemplo, encontrou em sua pesquisa 

evidências de que a transparência é um fator importante para a redução das interferências políticas 

nesse processo. Segundo o autor, a contratação de instituições não governamentais pode aumentar a 

independência institucional e contribuir para construção de orçamentos mais reais. 

Buettner e Kauder (2009, apud COSTA, 2011) também apontam que os processos de previsão da 

receita mais independentes da interferência política são melhores para a sociedade e conseguem ser 

mais transparentes. Dessa forma, estes autores reforçam a importância da deliberação e, por vezes, do 
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método consensual de previsão. 

Os argumentos em prol do método consensual perpassam pela possibilidade de conflitar diferentes 

perspectivas e criar um ambiente onde questionamentos contribuem para a aprendizagem dos técnicos 

envolvidos. Em alguns casos, quando não é possível utilizar tal método, recomendam-se a combinação 

de múltiplas previsões como alternativa. 

Nas previsões combinadas, ao contrário das consensuais, não é necessária a interação grupal. Nesse 

caso, trata-se de uma combinação de diversas previsões que pode ocorrer por média simples ou 

ponderada sem, necessariamente, ocorrer discussão entre os envolvidos. Contudo, mesmo sem tal 

interação, observam-se melhorias na precisão das previsões. 

Diversos pesquisadores concluíram que há um grande consenso de que combinar 
múltiplas previsões individuais pode substancialmente melhorar a precisão. Esses 
estudos também indicaram que métodos de combinação relativamente simples 
geralmente são mais precisos do que métodos mais complexos para combinar 
previsões. Os autores recomendaram que combinar previsões deveria se tornar parte 
da prática principal de realizar previsões. (COSTA, 2011, p.40) 

Assim, a premissa adotada nesse trabalho parte da pesquisa realizada por Bretschneider (et al., 1989), 

sobre a previsão de receitas nos governos estaduais dos EUA, onde foi possível constatar, no que tange 

aos fatores políticos e organizacionais, que: 

• As previsões independentes, realizadas por órgão concorrentes, aumentam a precisão da 
receita; 

• Nos casos em que há procedimentos formais sendo combinados com as previsões 
concorrentes aumenta a precisão da receita; 

• Ao utilizar um mix de modelos de regressão múltipla e métodos qualitativos em oposição a 
técnicas de séries temporais univariadas ou modelos econométricos aumenta a precisão da 
receita. 

• A dominação política por um único partido ou por uma ideologia diminui a precisão da 
receita. 

Tais premissas também foram utilizadas no trabalho de Costa (2011), em todos os estados brasileiros e, 

assim, servirá de comparação para este trabalho, no qual o foco é a precisão das previsões 

orçamentárias do estado de Minas Gerais. 

2. Metodologia 

A pesquisa realizada neste trabalho contemplou as previsões de receitas realizadas em Minas Gerais 

entre os anos de 2007 a 2015, sendo um período de nove anos, que tem a data inicial como referência a 

mesma utilizada por Costa (2011) e a última data aquela na qual foi possível encontrar informações 
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completas de sua execução. As fontes do trabalho foram: portal da transparência, site da Assembleia 

Legislativa, legislações referentes ao tema e respostas obtidas através do questionário enviado à 

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. 

A seguir são apresentadas as variáveis utilizadas por Costa (2011) e os resultados obtidos no trabalho 

realizado em todos os estados brasileiros, tendo como referência os anos de 2007 a 2010. 

2.1 Revisão da pesquisa base 

Com base na pesquisa realizada por Bretschneider et al. (1989), Costa (2011) buscou investigar 

diferentes variáveis com potencial para influenciar a previsão da receita orçamentária dos estados 

brasileiros categorizadas em três aspectos: 

Aspecto técnico 

1. se o foi utilizado método QUALITATIVO; 

2. se foi utilizado métodos dos INDICADORES; 

3. se foi utilizado método de SÉRIES TEMPORAIS; 

4. se foi utilizado método ECONOMÉTRICO. 

A premissa para a composição destas variáveis é de que a combinação de métodos de previsão da 

receita está diretamente relacionada com o aumento de sua precisão, como ressaltado anteriormente. 

Logo, a utilização destes métodos é colocada como ponto positivo na pesquisa. 

Aspecto político 

5. se o relator do orçamento é do partido de OPOSIÇÃO ao partido do governador; 

6. se a aprovação da lei orçamentária teve DIAS DE ATRASO em relação ao dia 31/12; 

7. se o PARTIDO DO GOVERNADOR pertence a uma ideologia de direita ou esquerda 

No que tange ao partido do relator da lei orçamentária no legislativo ser de OPOSIÇÃO ao partido do 

governador, este fator revela um ambiente propício a questionamentos e deliberação no processo 

orçamentário. Já a variável DIAS DE ATRASO também corroboraria nesse sentido, presumindo-se 

que o orçamento foi amplamente debatido pelos deputados. 

Quanto ao PARTIDO DO GOVERNADOR há algumas considerações pertinentes na literatura em 

relação ao tema apontando que os partidos de esquerda, por defenderem maior intervenção do estado 

na economia, tendem a serem mais otimistas nas previsões orçamentárias. Por outro lado, partidos de 

direita, buscam ganhar credibilidade com o setor privado, estabelecendo metas financeiras mais reais 

para o desenvolvimento da economia. 

Aspecto organizacional 

8. se houve participação de AGENTE EXTERNO na elaboração da previsão; 

9. se há METAS DE ARRECADAÇÃO para os fiscais tributários; 
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10. se o Poder Legislativo alterou os valores previsto na comparação LOA VERSUS PLOA. 

O AGENTE EXTERNO é um fator que corrobora para a independência institucional no processo de 

previsão da receita, com potencial para deixá-lo mais transparente e democrático. As METAS DE 

ARRECADAÇÃO, por outro lado, é considerada como oposto, sendo diretamente relacionada com os 

erros de previsão. Costa (2011) aponta que no Brasil os servidores responsáveis por realizar a 

estimativa da receita são, geralmente, da mesma carreira daqueles a quem caberá o dever de cumprir as 

metas de arrecadação prevista. Assim, tal lógica é a base crítica para as metas de arrecadação, tendo 

potencial para afetar o realismo da previsão da receita orçamentária, já que, nesse caso, ao avaliar que 

o seu salário integral depende do cumprimento destas metas, servidores da mesma carreira são, 

consequentemente, favorecidos quando os orçamentos são subestimados. 

Por fim, a mudança dos valores na comparação LOA VERSUS PLOA representa uma participação 

ativa do poder legislativo, alterando as previsões orçamentárias iniciais, desde que comprovado erro ou 

omissão de ordem técnica ou legal, conforme instituído na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

2.1.1 Resultados da pesquisa base 

Em sua pesquisa, Costa (2011) procurou realizar a análise sobre os fatores técnicos, políticos e 

organizacionais em dois tipos de receita: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) e as demais receitas tributárias estudais agregadas. 

Inicialmente verificou-se que os erros de previsão de receita ocorrem de forma mais intensa nas 

DEMAIS receitas tributárias do que no ICMS. Tendo como base a tolerância considerada razoável para 

erros na previsão, de até 5% para mais ou para menos, foi possível constatar que as DEMAIS receitas 

ficaram acima do percentual estipulado em 86% dos casos, aproximadamente. Já as previsões do ICMS 

tiveram maior precisão, tendo ocorrido erros significativos em menos de 36% dos casos. 

Em seguida foi realizada regressão múltipla e testes de razão de verossimilhança com as variáveis 

apresentadas, nas quais há uma expectativa da interferência destas na qualidade da previsão da receita. 

Porém os resultados obtidos em algumas variáveis - DIAS DE ATRASO, QUALITATIVO e 

INDICADORES - não tiveram representatividade em nenhuma previsão das receitas pesquisadas. 

A justificativa para o resultado encontrado na variável que tratou sobre os métodos QUALITATIVOS 

se baseia no fato de que este método ainda é pouco utilizado no Brasil, não sendo possível tirar 

conclusões estatísticas significativas sobre ela. O mesmo ocorreu com a variável INDICADORES, que 

é um método quantitativo e concorre com outros métodos mais tradicionais e, por vezes, mais 

eficientes. Já a variável DIAS DE ATRASO, apesar de ter ocorrido em grande parte dos estados, a 

aprovação da LOA foi próxima à data estabelecida, apresentando, também, pouca relevância na análise 

estatística. 

Por outro lado, as variáveis AGENTE EXTERNO e ECONOMÉTRICO tiveram representatividade 
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nos erros de previsão encontrados nas DEMAIS receitas tributárias. Constatou-se que a utilização de 

AGENTE EXTERNO contribuiu para a diminuição de erros maiores que 5% enquanto o modelo 

ECONOMÉTRICO, por outro lado, aumentou a possibilidade dos erros. 

Já as variáveis LOA VERSUS PLOA, METAS DE ARRECADAÇÃO, OPOSIÇÃO, 

PARTIDO DO GOVERNADOR e SÉRIES TEMPORAIS tiveram representatividade estatística nos 

erros da previsão da receita do ICMS. As METAS DE ARRECADAÇÃO e SÉRIES TEMPORAIS 

foram diretamente relacionadas com o aumento dos erros maiores que 5%. Já as variáveis LOA 

VERSUS PLOA, OPOSIÇÃO e PARTIDO DO GOVERNADOR foram relacionadas com diminuição 

dos erros de previsão. 

Assim, com a pesquisa de Costa (2011) foi possível observar que as variáveis políticas e 

organizacionais, com exceção dos DIAS DE ATRASO, que não teve representatividade estatística, 

todas elas corroboraram com as hipóteses estabelecidas no início da pesquisa. 

Já no que tange às variáveis técnicas, os métodos QUALITATIVOS e INDICADORES, não obtiveram 

resultados significativos pela sua baixa utilização nas previsões dos estados brasileiros, enquanto os 

métodos ECONOMÉTRICOS e de SÉRIES TEMPORAIS foram apontados como fatores que 

aumentam os erros de previsão. Ou seja, extrai-se que não há uma combinação efetiva destes diferentes 

métodos no processo de previsão de receita dos estados brasileiros atualmente e que os métodos 

utilizados não conseguiram, individualmente, apresentar resultados positivos. Estas observações 

confirmam a necessidade, verificada na literatura, de se buscar previsões onde os consensos ou 

combinações sejam parte da prática principal de realizar previsões. 

2.2 Estrutura da receita no Estado de Minas Gerais 

Sabe-se que, pela própria legislação brasileira que regulamenta a gestão fiscal dos entes nacionais, a 

composição estrutural da receita do Estado de Minas Gerais não se difere, em termos proporcionais, da 

média dos demais estados. Ou seja, as receitas tributárias contribuem com a maior fatia do “bolo 

arrecadatório”, seguida das transferências correntes, cabendo, portanto, às demais receitas, parcelas 

menos expressivas, conforme nota-se pela análise do Gráfico 01.  
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GRÁFICO 01 – Estrutura da Receita Pública do Estado de Minas Gerais (2007 – 2015) 

 
Fonte: Portal da Transparência de Minas Gerais 

Costa (2011) afirma, acerca das receitas tributárias, que são elas que concentram as previsões 

orçamentárias propriamente ditas, uma vez que estão relacionadas com fatores de ordem econômica e 

dependem do esforço de arrecadação dos estados. 

Dentre as receitas tributárias em Minas Gerais, encontram-se os seguintes impostos e taxas: 

• ITCD – Imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação de bens e direitos 

• ICMS – Impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; 

• IPVA – Imposto sobre a propriedade de veículos automotores; 

• Taxas pela prestação de serviços; 

• Taxas pelo exercício do poder de polícia; 

• Contribuição de Melhoria. 

Assim, dentre estas receitas tributárias destaca-se o ICMS por ser responsável pela maior parcela. 

Como pode ser observado no Gráfico 02, o ICMS representou em torno de 80% das receitas 

tributárias do estado de Minas Gerais entre os anos de 2007 a 2015.  
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GRÁFICO 02 – Participação do ICMS no total das receitas tributárias de Minas 
Gerais (2007 – 2015) 

 
Fonte: Portal da Transparência de Minas Gerais 

Dessa forma, as receitas analisadas nesse trabalho também serão divididas em ICMS e DEMAIS 

receitas tributárias por dois motivos. Em primeiro lugar, porque são aquelas que apresentam maior 

porcentagem do volume arrecadado em Minas Gerais. Em segundo lugar, porque tal divisão permite 

realizar comparações com as pesquisas base de Costa (2011). 

3. Resultados e Discussão 

Inicialmente, tratando dos erros de previsão, os dados foram extraídos do Portal da Transparência de 

Minas Gerais e em seguida isolou-se cada variável a fim de verificar o seu desempenho. Assim, é 

possível observar no Gráfico 03 que as DEMAIS RECEITAS e o ICMS tiveram, nos anos 

trabalhados, cinco erros de previsões acima de 5% e quatro erros abaixo desse percentual, cada uma. 

Contudo, comparado os erros percentuais entre LOA e receita arrecadada, as DEMAIS RECEITAS 

foram as que tiveram maior discrepância, atingindo erros acima de 15%. 

GRÁFICO 03 – Comparação entre a receita arrecadada e a receita prevista na 
LOA nos anos 2007-2015 em Minas Gerais 

 
Fonte: Portal da Transparência de Minas Gerais. Elaboração: os autores. 
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Na pesquisa de Costa (2011), o autor também encontrou maiores erros nas previsões das DEMAIS 

RECEITAS. Uma explicação para essa situação advém do fato de que o ICMS, por apresentar 

maiores volumes e importância na receita estadual, tem, por vezes, maior esforço empreendido pelos 

técnicos na elaboração e utilização de metodologias para a estimativa. 

Na Tabela 1 tem-se um comparativo entre os dados coletados pelo Costa (2011) quanto aos erros de 

previsão registrados nos estados brasileiros entre 2007 a 2010, e os levantados nessa pesquisa para 

Minas Gerais para o período de 2007 a 2015. Nota-se que, em termos percentuais das amostras 

obtidas, Minas Gerais teve quantidade relativa maior de erros acima de 5% na previsão do ICMS e 

quantidade menor na previsão das demais receitas tributárias. Ressalta-se que, como visto na 

composição das receitas tributárias do estado de Minas Gerais, o ICMS compõe em torno de 80% do 

valor total. Assim, tem-se que erros constantes da previsão do ICMS são considerados mais graves, 

dado o efeito na composição financeira do estado. 

TABELA 01 – Contagem da variável ERRO DE PREVISÃO no Brasil – 2007 a 2010 – e 
em Minas Gerais – 2007 a 2015 

 
Fonte: Costa (2011) e Portal da Transparência de Minas Gerais. Elaboração: os autores. 

Dessa forma, vale verificar os aspectos que podem explicar a situação dos erros de previsões de 

receita. Assim, tais aspectos seguiram o trabalho base de Costa (2011), estando divididos em aspectos 

políticos, organizacionais e técnicos. A seguir são apresentados os resultados encontrados em Minas 

Gerais em comparação com os resultados de Costa (2011). 

3.1 Aspectos políticos 

A primeira variável analisada é sobre a posição política do relator do orçamento no legislativo em 

relação ao governador do estado. No Brasil, verifica-se que na maioria das LOAs pesquisadas por 

COSTA (2011), o relator do legislativo pertencia à base governista, sendo 89% dos casos. Essa 

situação é interpretada como um aspecto negativo para a precisão da receita orçamentária, uma vez 

que o relator sendo da oposição, há uma tendência de que, nos processos de decisão orçamentária, 

ocorram maiores deliberações, colaborando com o realismo das previsões de receita. 

Em Minas Gerais, foi possível observar que, entre os anos de 2007 e 2015, as LOAs tiveram, na sua 

maioria, dois relatores. O primeiro relator, no qual foi considerada a sua posição política em relação ao 

governador para esta pesquisa, é o responsável pela condução do processo na Comissão de 
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Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nesta comissão são apresentadas a emendas parlamentares, 

bem como discutido despesas e as receitas previstas pelo Executivo. Em seguida, ao ser aprovado no 

plenário, nas sete entre as nove LOAs pesquisadas em Minas Gerais, houve a mudança do relator para 

a construção do texto final, sem qualquer mudança em relação ao texto aprovado anteriormente. 

Nos primeiros sete anos pesquisados, o relator do orçamento na Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária pertencia ao partido do governador, e nos últimos dois anos, o relator era filiado a um 

partido da base aliada. Assim, como demonstrado na Tabela 2, 100% das LOAs analisadas em Minas 

Gerais não tiveram relator de oposição ao governador do estado. 

TABELA 02 – Contagem da variável OPOSIÇÃO no Brasil - 2007 a 2010 - e em 
Minas Gerais – 2007 a 2015 

 
Fonte: Costa (2011) e site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

Quanto à variável DIAS DE ATRASO, verifica-se na Tabela 3 que todas as LOAs pesquisadas em 

Minas Gerais foram aprovadas além do limite estabelecido nesse trabalho, como sendo dia 31 de 

dezembro7. Nota-se também que estes atrasos ocorreram, na sua maioria, entre 0 e 15 dias. 

Comparando tais dados aos apresentados por Costa (2011), Minas Gerais tem atrasado mais a 

aprovação da LOA que a média nacional. Tal fato, tendo em vista o realismo da previsão da receita é 

colocado como ponto positivo, uma vez que também expõe um ambiente político com mais impasses, 

em que a discussão sobre os recursos públicos tem se prolongado no Legislativo mineiro.  

                                                   
7 A data de aprovação da LOA é definida conforme a legislação de cada estado brasileiro. Em Minas Gerais, 
por exemplo, o limite para a aprovação é fixado no dia 20 de dezembro. Porém, a fim de seguir a 
padronização definida por Costa (2011), este trabalho considerou a data limite sendo como dia 31 de 
dezembro. 
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TABELA 03 – Contagem da variável DIAS DE ATRASO no Brasil - 2007 a 2010 - e em 
Minas Gerais – 2007 a 2015 

 
Fonte: Costa (2011) e site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Elaboração: o autor. 

Já a variável PARTIDO DO GOVERNADOR foi classificada a partir da definição de Michael 

Coppedge (1997 apud Costa 2011) em 11 países americanos, conforme apresentado na sua obra “A 

classification of Latin American political parties”. Segundo Costa (2011) a vantagem dessa 

classificação é que ela foi realizada em termos comparativos, baseada na opinião de diversos 

especialistas em cada país, o que amenizaria as determinações arbitrárias dos mesmos. Como já 

ressaltado, na literatura é possível encontrar uma associação entre partidos de direita e orçamentos 

mais reais. 

Na pesquisa de Costa (2011) o autor observou correlação entre precisão da receita de ICMS com 

partidos ideologicamente de direita. Em Minas Gerais, os partidos que tiveram no governo foram o 

PSDB, considerado como centro-esquerda, e no último ano o PT, tido como de esquerda. Nesse caso, 

tais características não favoreceriam uma boa precisão nas previsões de receita orçamentária em Minas 

Gerais. 

TABELA 04 – Contagem da variável PARTIDO DO GOVERNADOR no Brasil - 2007 a 
2010 - e em Minas Gerais – 2007 a 2015 

 
Fonte: Costa (2011) e site do governo de Minas Gerais. Elaboração: os autores. 

3.2 Aspectos organizacionais 

A utilização de AGENTE EXTERNO é uma variável importante nos aspectos organizacionais para 

retratar a independência institucional da previsão de receita. Nesse sentido, a competência técnica, 
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apesar de ser algo relevante, não constitui a essência da sua função, mas, sim, a construção de 

ambientes nos quais os atores responsáveis pelo processo possam atuar com menores pressões 

advindas dos interesses políticos. 

Buettner e Kauder (2009 apud COSTA 2011) apontam em suas pesquisas que, dentre os doze países 

da OCDE pertencentes à amostra de sua pesquisa, oito utilizaram algum agente externo nas previsões 

de receita, tendo grande prestígio no cenário internacional. No Brasil, conforme a Tabela 05, tal 

prática é pouco utilizada. Já em Minas Gerais não houve o uso de agentes externos em nenhuma das 

nove LOAs trabalhadas. 

TABELA 05 – Contagem da variável AGENTE EXTERNO no Brasil - 2007 a 2010 - e 
em Minas Gerais – 2007 a 2015 

 
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. 

Já a variável METAS DE ARRECADAÇÃO tem forte presença na arrecadação de ICMS dos estados 

brasileiros, 70% das LOAs analisadas por Costa (2011), enquanto que nas DEMAIS RECEITAS 

ocorreram em 51% dos casos, conforme a Tabela 06. As metas de arrecadação são consideradas como 

fator negativo, uma vez que a tendência é de que os responsáveis pelas previsões subestimem as 

receitas, a fim de que as metas sejam cumpridas mais facilmente por servidores da mesma carreira, 

aumentando os seus respectivos salários. 

Em Minas Gerais, os salários dos servidores foram compostos por uma variável fixa e outra parcela 

variável, que junto ao Prêmio de Produtividade – que durou até 2014 -, condicionaram o desempenho 

de arrecadação da receita à remuneração final. 

TABELA 06 – Contagem da variável METAS DE ARRECADAÇÃO no Brasil - 2007 a 
2010 - e em Minas Gerais – 2007 a 2015 

 
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. 

Quanto à variável LOA VERSUS PLOA, sabe-se que a alteração da receita orçamentária por parte do 

Poder Legislativo é restrita aos casos em que forem comprovados erros e/ou omissões, conforme a 
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LRF, por parte do Poder Executivo. As alterações do Poder Legislativo são garantidas pela LRF em 

função do tempo em que as previsões da PLOA são realizadas, sendo em torno de três ou quatro meses 

antes da LOA. Conforme Costa (2011) tal prática é recorrente no orçamento da União, sendo um 

mecanismo usado pelos parlamentares para chancelar novas emendas. 

Tendo como referência todos os estados brasileiros, a Tabela 07 demonstra que a maioria não alterou 

as previsões de receita no poder Legislativo. Porém, no caso de Minas Gerais, no grupo das DEMAIS 

RECEITAS as mudanças representaram 78% dos casos, sendo uma porcentagem elevada em 

comparação com as LOAs de todos estados brasileiros. Por outro lado, o ICMS teve menos alterações, 

22% dos casos, frente aos 39% das LOAs pesquisadas por Costa (2011). 

TABELA 07 – Contagem da variável LOA VERSUS PLOA no Brasil - 2007 a 2010 - e 
em Minas Gerais – 2007 a 2015 

 
Fonte: Costa (2011) e Portal da Transparência de Minas Gerais. Elaboração: os autores. 

3.3 Aspectos técnicos 

Quanto aos aspectos técnicos, observa-se que o primeiro deles, método qualitativo de previsão de 

receita, é pouco utilizado nos estados brasileiros, correspondendo a apenas 9% dos casos, conforme a 

Tabela 8. Em Minas Gerais, no período trabalhado nessa pesquisa, o método não foi utilizado. A 

discricionariedade do servidor responsável pela previsão ocorre apenas na escolha dos indicadores e 

dos métodos qualitativos a serem incorporados na fórmula quantitativa. 

Costa (2011) aponta que os métodos qualitativos são utilizados com mais frequência nos casos em que 

há pouca disponibilidade histórica de informações. Contudo, esta não é a realidade de Minas Gerais e 

dos demais estados brasileiros, em que a estrutura tarifária já está bem consolidada e os métodos 

quantitativos conseguem fazer estimativas de receita de forma mais precisa. 

TABELA 08 – Contagem da variável QUALITATIVO no Brasil - 2007 a 2010 - e em 
Minas Gerais – 2007 a 2015 

 
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. 
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Elaboração: os autores. 

Já na análise dos métodos quantitativos de previsão, o método dos INDICADORES é aquele que é 

menos utilizado. Nos estados brasileiros tal método não é comumente adotado nas previsões de 

receita, ocorrendo o mesmo em Minas Gerais nas previsões das receitas pesquisadas. 

Segundo Melo (2001 apud COSTA 2011), o método dos INDICADORES é pouco confiável 

estatisticamente. Porém, por ser amplamente aproveitado pela Secretaria da Receita Federal, conforme 

Costa (2011) seria esperado que os estados brasileiros o utilizassem com maior frequência, já que estes 

entes costumam reproduzir diversas práticas desenvolvidas no governo federal, sobretudo no âmbito 

orçamentário. 

TABELA 09 – Contagem da variável INDICADORES no Brasil - 2007 a 2010 - e em 
Minas Gerais – 2007 a 2015 

 
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. 

Elaboração: os autores. 

Por outro lado, as SÉRIES TEMPORAIS, dentre os métodos quantitativos, são claramente as mais 

utilizadas para a previsão da receita. No Brasil, tal método é utilizado fortemente na estimativa das 

demais receitas, representando 86% das LOAs pesquisadas por Costa (2011). Em Minas Gerais as 

séries temporais também foram empregadas nas LOAs de 2007 a 2015, representando 100% dos casos 

no ICMS e nas demais receitas tributárias. 

Contudo, é interessante notar que a utilização do modelo mais simples de séries temporais, o modelo 

univariado, não é aprovado pelo LRF pelo fato deste não apresentar variáveis explicativas relacionadas 

ao fator tempo, no qual é extraída a análise do desempenho sazonal da série histórica (COSTA, 2011). 

TABELA 10 – Contagem da variável SÉRIES TEMPORAIS no Brasil - 2007 a 2010 - e 
em Minas Gerais – 2007 a 2015 

 
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. 

Elaboração: o autor. 
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Por fim, o modelo econométrico foi utilizado numa quantidade significativa nos estados brasileiros, 

estando também presente em Minas Gerais em 100% das LOAs pesquisada. O método econométrico 

se mostra como um fator importante na previsão da receita, uma vez que as receitas tributárias estão 

fortemente condicionadas ao desempenho da economia local, o que justifica ainda mais a sua adoção 

pelos estados brasileiros. 

TABELA 11 – Contagem da variável ECONOMÉTRICO no Brasil - 2007 a 2010 - e em 
Minas Gerais – 2007 a 2015 

 
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. 

Elaboração: os autores. 

Assim, tem-se que os resultados encontrados em Minas Gerais envolvendo os erros de previsão, e os 

aspectos políticos, organizacionais e técnicos não tiveram bom desempenho em comparação com os 

resultados da pesquisa de Costa (2011). Em suma, os erros na previsão de ICMS foram maiores 

proporcionalmente do que se verificou em todos os estados brasileiros. Os aspectos políticos não 

apresentaram um contexto favorável para a precisão nas previsões de receita, enquanto medidas 

organizacionais apontadas pela literatura não foram empregadas para amenizar esta situação. Nos 

fatores técnicos verificou-se que o Estado de Minas Gerais adotou modelos de previsão modestos, sem 

grandes inovações com relação aos demais estados brasileiros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos últimos anos tem-se observado a utilização do orçamento como um instrumento que ultrapassa as 

funções clássicas de controle sobre o poder executivo, tornando peça fundamental para a 

accountability e respaldo democrático nas decisões tomadas pelos governantes. Assim, avançar com 

medidas que corroborem com a boa orçamentação são ações de impacto significativo, dado os 

agregados que as acompanham. 

Como foi possível observar neste trabalho, as previsões de receita apresentam erros constantes, nos 

quais há uma margem de 5%, dado pela OCDE, de tolerância. Contudo, nos entes nacionais, algumas 

pesquisas apontam que os valores são, recorrentemente, maiores que a porcentagem recomendada. As 

soluções encontradas na literatura para este problema são, em geral, de ordem técnica, que trata sobre 

os métodos e modelos de previsão, ou política/ institucional, em que se busca analisar a interferência 

dos atores nesse processo. Este trabalho focou na segunda solução, ou seja, nos fatores 

políticos/institucionais e nos mecanismos difundidos para atenuar tal interferência, possibilitando a 
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construção de orçamentos mais reais em Minas Gerais. 

Inicialmente foram analisadas as previsões de receita no estado entre 2007 e 2015 e os erros de 

previsão decorrentes. Em seguida, com base na pesquisa de Bretschneider (et al., 1989) e Costa 

(2011), foram investigados os fatores políticos, organizacionais e técnicos que possibilitam menor 

influência dos atores na previsão da receita. 

Com isso, concluiu-se que a previsão de receita orçamentária em Minas Gerais apresentou baixos 

níveis de precisão, sobretudo na receita de ICMS. Os fatores políticos não foram favoráveis e as 

possíveis soluções organizacionais e técnicas tiveram pouca adesão no seu processo, o que dificulta a 

construção de bons orçamentos. Além disso, os resultados da pesquisa também permitiram deduzir 

que este quadro mitiga as potencialidades do orçamento de se constituir como um instrumento de 

accountability e de coordenação das políticas pública do Estado, dessa maneira, este trabalho teve seu 

objetivo geral alcançado. 

Por fim, é ressaltado que ainda há um grande espaço para avanços no tema aqui tratado. A abordagem 

sobre a influência política nas previsões de receita permanece escassa na literatura nacional.  
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RESUMO 
A necessidade de melhoria da qualidade dos gastos públicos tem representado um tema emergente em 
decorrência da escassez de recursos e da crescente demanda pelo provimento de serviços pela sociedade. O 
objetivo deste artigo foi analisar a visão dos administradores/gestores das Pró-Reitorias Acadêmicas da 
Universidade Federal do Cariri a respeito da qualidade dos gastos públicos, além de verificar a existência de 
algum procedimento ou precaução, adotados a fim de tornar esse processo mais efetivo. Para a coleta de dados, 
conseguiu-se atingir toda a população a qual se destinou o estudo, a partir da realização de entrevistas 
semiestruturadas. Como resultados, foi possível identificar que os gestores têm uma visão satisfatória sobre o 
que representa um gasto público de qualidade e, na prática, a maioria deles tem algumas condutas no sentido de 
tornar o processo mais efetivo, seja com relação à gestão ou avaliação dos retornos obtidos. Quanto aos desafios 
percebidos na prática, observa-se que existem interferências internas e externas, sendo o pouco tempo de 
independência da Universidade um dos fatores de forte influencia para que algumas práticas estejam ainda em 
construção. 
Palavras-chave: qualidade dos gastos públicos; pró-reitorias; desafios. 
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REITORIAS ACADÊMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
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CHAGAS, Milton Jarbas Rodrigues 

INTRODUÇÃO 
A gestão dos recursos públicos pode ser considerada como um dos principais desafios da 

Administração Pública na contemporaneidade. A forma como as despesas públicas são conduzidas 

gera efeitos na vida de todos os cidadãos, uma vez que estes são atingidos, direta ou indiretamente, 

pelas políticas públicas e por toda a atividade da administração. A necessidade de utilização dos 

recursos disponíveis de forma responsável e eficiente vem sendo um dos mais recorrentes assuntos, 

sobretudo tendo em vista a escassez desses recursos e a crescente demanda social por serviços 

públicos, olhando-se para o caso do Brasil. 

Com base em dados do Tesouro Nacional (BRASIL, 2017), a despesa pública é a aplicação de 

recursos para efetuar serviços buscando atender a uma necessidade da coletividade prevista no 

orçamento, com fins de realização das finalidades da atuação do Estado. Os gastos públicos são 

instrumentos dessa atuação, e para que estes sejam efetuados, é necessário que, observadas as 

necessidades, sejam definidas prioridades, dando forma as políticas de gestão que serão postas em 

prática. Segundo o Relatório de Análise Econômica dos Gastos Públicos Federais sobre a evolução 

destes no Brasil durante o período de 2006 a 2015, as despesas públicas primárias do País 

apresentaram uma tendência positiva de crescimento, gerando pressões sobre o aumento de carga 

tributária e prejudicando o desempenho do papel estabilizador da política fiscal, gerando assim a 

elevada rigidez orçamentária responsável pela redução da capacidade do governo de adequar os gastos 

públicos. 

A qualidade do gasto público pressupõe, de maneira geral, que este possa ser executado de forma 

eficiente, conseguindo o melhor resultado possível com o empenho de um menor volume de recursos. 

Um dos fatores que contribuem para que isto seja alcançado é que as instituições públicas conheçam a 

realidade na qual estão inseridas, bem como de capacidade de articulação e realocação estratégica dos 

recursos, eliminação do desperdício e busca incessante pela melhoria da gestão, de modo que possam 

atingir os objetivos com a otimização dos recursos investidos. 

Diante da recorrente discussão acerca da complexidade encontrada no processo de Orçamento e de 

gastos públicos e da necessidade de tornar esse processo mais efetivo, e levando em consideração a 

participação das instituições públicas nesse processo, surge o seguinte problema de pesquisa: Qual a 
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visão dos administradores/gestores das Pró-Reitorias Acadêmicas da Universidade Federal do Cariri 

(UFCA) a respeito dos gastos públicos, bem como as ações realizadas a fim de tornar esse processo 

mais eficiente? 

Para responder a esses questionamentos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

administradores das Pró-Reitorias Acadêmicas da UFCA (Pró-Reitoria de Ensino, de Cultura, de 

Extensão, de Pesquisa e Inovação e de Assuntos Estudantis), por entender que os mesmos tem na sua 

função, um vínculo direto com as questões de decisão e gestão dos recursos das respectivas unidades 

acadêmicas. 

O assunto comprova sua relevância uma vez que se busca entender, sobre o assunto dos gastos 

públicos e suas nuances, a visão de pessoas que atuam diretamente com essas questões em uma 

Instituição Federal de Ensino Superior. Para isso, faz-se um apanhado conceitual acerca de despesa e 

gasto público e sobre discussões da necessidade de melhoria do gasto público, trazendo também uma 

aproximação da instituição que se está observando. 

Este artigo tem como objetivo geral analisar a visão dos administradores/gestores das Pró-Reitorias 

Acadêmicas da UFCA a respeito da qualidade dos gastos públicos. Como objetivos específicos busca-

se verificar se há algum procedimento ou precaução adotados no que tange a estratégias de utilização 

dos recursos públicos, bem como identificar os desafios encontrados na prática. 

Por fim, faz-se uma análise das declarações obtidas dos gestores através das entrevistas, com vistas a 

analisar sua visão e conduta em relação aos questionamentos realizados, e assim entender melhor 

como funcionam os trâmites que envolvem o gasto público e os desafios que o cercam. 

1. Fundamentação teórica 

1.1 Orçamento e Despesa Pública 

O Orçamento Público é legislado pela Constituição Federal de 1988, pela Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, e pela Lei de Finanças Públicas nº 

4.320, de 17 de março de 1964, compreendendo a elaboração e execução de três Leis: o Plano 

Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Orçamento Anual (LOA), responsáveis pelo 

planejamento e execução das políticas públicas federais, caracterizando-se pelas funções de 

planejamento, contábil, financeira e de controle. 

O Orçamento Público é um instrumento de execução que tem por objetivo desenvolver os programas 

de trabalho do governo através da previsão das receitas e da fixação das despesas, de modo a garantir a 

continuidade e o aperfeiçoamento dos serviços prestados ao aplicar da melhor forma possível os 

recursos financeiros. Abreu e Gomes (2010) fazem uma crítica ao processo orçamentário brasileiro 

atual, sugerindo que estes precisam incluir uma visão de longo prazo, fugindo do imediatismo e de 
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propostas meramente tradicionais e incrementais. 

A receita e a despesa pública possuem um papel importantíssimo no que diz respeito à gestão pública, 

por que representam o total apurado pelo governo e a forma como estes retornam a sociedade como 

forma de bens e serviços que atendam suas demandas. 

Com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (2016) "a despesa pública é o 

conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos 

serviços públicos prestados à sociedade". Amaral e Oliveira (2010) afirmam que a composição da 

despesa pública retrata a utilização dos recursos públicos, visando atender as demandas que dão 

origem às políticas públicas. 

Xerez (2013) aponta que as despesas se caracterizam como as ações realizadas pelo governo no 

decorrer de sua administração, podendo ser orçamentárias (despesas correntes e de capital) e 

extraorçamentárias. Classifica-se como orçamentária quando autorizada pelo orçamento ou por 

créditos adicionais e extraorçamentária, quando corresponde aos demais casos que não constam na lei 

do orçamento, compreendendo saídas de quantias referentes a depósitos, cauções, e demais situações 

de natureza semelhante. 

Para Maia (et al., 2009), mediante a utilização dos gastos públicos os governos definem prioridades 

em relação à prestação de serviços básicos e aos investimentos a serem realizados. O mesmo autor 

ressalta que nos últimos anos, as despesas cresceram acima da média suportada pelo Produto Interno 

Bruto (PIB) do país, gerando um descontrole dos gastos. Haja vista que a carga tributária também 

alcançou seu limite superior, a melhor possibilidade restante passa a ser a busca pela melhor aplicação 

dos recursos, com otimização dos gastos. 

1.2 Discussões sobre a necessidade de melhoria da qualidade dos gastos 
públicos 

Muitas discussões vêm sendo construídas em torno da temática da necessidade de tornar os gastos 

públicos mais eficientes, sobretudo diante da escassez de recursos e do aumento pela demanda de 

serviços, o que exige dos gestores públicos maior capacidade de potencializar os gastos, através do 

contínuo desenvolvimento da gestão. 

De acordo com Maia (et al., 2009), apesar da carga tributária do país ser elevada, seu nível de retorno 

para a população através de serviços prestados é baixo, ao passo em que a LDO estabelece um teto 

para despesas correntes que impossibilita a acomodação das pressões sociais por meio da elevação dos 

gastos públicos, fazendo-se necessário a otimização da utilização dos recursos públicos objetivando 

uma maior eficiência do gasto. 

Segundo Ribeiro (2008), a eficiência dos gastos públicos é diretamente influenciada pelo PIB per 

capita, pelo tamanho da população, pelos efeitos significativos dos direitos de propriedade e da 
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competência dos servidores públicos, demonstrando que o aperfeiçoamento das instituições 

governamentais contribui para a eficiência do gasto público. Amaral e Oliveira (2010) já informam 

que "melhorar a eficiência da despesa pública constitui um meio de maximizar os efeitos potenciais da 

despesa pública sobre o crescimento económico". 

Alguns autores se dispõem a sugerir possíveis estratégias para que ocorra o aprimoramento dos gastos 

públicos. Alonso (1999) atenta para a importância da mensuração dos custos da administração pública, 

para a melhoria dos gastos, baseando-se em experiências de outros países, uma vez que considera que 

esse sistema garantiria mais sustentação aos processos decisórios do governo, que teriam informações 

mais completas para servirem de suporte. 

Na mesma linha de pensamento, Rezende (et al., 2010), supõe que a melhoria da performance e da 

eficiência do setor público demanda a geração de informações sobre o real custo das atividades 

exercidas pelo governo, de modo a orientar as decisões sobre o uso dos recursos orçamentários através 

dos resultados a serem obtidos com os recursos extraídos da população por meio dos impostos, 

permitindo o acesso ao resultado gerado pelos gastos e se esse mesmo resultado poderia ser alcançado 

de modo mais eficiente. 

Premchand (1998) preconiza: 

O que está se tentando transformar no mundo da gestão da despesa pública envolve 
uma mudança radical, não apenas em termos dos sistemas e das técnicas 
operacionais, mas nas próprias abordagens das instituições do setor público, que 
criariam uma nova cultura administrativa, orientada para resultados e para a 
satisfação do cliente (PREMCHAND, 1998). 

Amaral e Oliveira (2010), defendendo a relação entre despesa pública e crescimento econômico, 

assinalam que, com vistas à necessidade de redução da despesa pública, faz-se necessário assegurar os 

serviços públicos prioritários através da manutenção dos outputs e redução dos inputs, baseando-se nas 

melhores práticas internacionais, que dão ênfase aos serviços públicos chave, como saúde e educação. 

Cavalcante e Lariu (2012) fazem uma análise dos orçamentos por resultados ou por desempenho, 

identificando que as despesas do governo nem sempre irão se traduzir em grau de atividade, já que 

outros fatores como, por exemplo, a burocracia e a conjuntura política, irão incidir fortemente sobre a 

qualidade dos gastos realizados. Assim, aconselham que a disponibilização de informações detalhadas 

sobre os gastos é um caminho para que se possa fazer uma avaliação em maior dimensão das ações 

realizadas. 

1.3 Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Pró-Reitorias Acadêmicas 

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) foi concebida pela Lei 12.826, de 05 de junho de 2013, 

através da separação com a Universidade Federal do Ceará (UFC), instituição com a qual mantém um 

termo de cooperação. Este termo garante que algumas funções continuem sendo executadas pela UFC, 
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até que a nova universidade tenha autonomia para gerir suas atividades. Ela é composta por 05 campi: 

o Campus de Juazeiro, com os cursos de graduação em Administração, Administração Pública, 

Biblioteconomia, Comunicação Social - Jornalismo, Design de Produto, Engenharia Civil, Engenharia 

de Materiais, Filosofia, Música, além do Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável. No 

Campus Barbalha funciona a graduação em Medicina, no campus Crato, a graduação em Agronomia, 

em Brejo Santo, Licenciatura em Ciências Naturais e em Icó, Bacharelado em História. Nela 

funcionam diversos órgãos, como Auditoria, Ouvidoria, Secretarias, Diretorias e as Pró-Reitorias, que 

serão o foco de análise desse trabalho. 

As Pró-Reitorias se dividem em dois grupos: Administrativas, que são: Pró-Reitoria de Administração 

– PROAD, Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – PROPLAN, Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas – PROGEP; e Acadêmicas, entre elas: Pró-Reitoria de Cultura – PROCULT, Pró- Reitoria de 

Ensino – PROEN, Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós- Graduação e 

Inovação – PRPI, e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE, sendo o último grupo o utilizado 

para o desenvolvimento do presente estudo. 

As Pró-Reitorias e suas respectivas coordenadorias fazem parte da gestão executiva da universidade, 

que executam ações em concordância com o planejamento estratégico da mesma. As Pró-Reitorias 

Acadêmicas são encarregadas da elaboração de propostas e execução de políticas e atividades que se 

enquadram nos pilares da instituição: Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. No presente trabalho, 

além dessas quatro pró-reitorias, acrescentou-se a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE). 

Segundo o Portal da Universidade Federal do Cariri (UFCA, 2015), a Pró-Reitoria de Cultura 

(PROCULT) busca suscitar programas e ações no âmbito da Cultura, incentiva projetos existentes da 

própria universidade, auxilia na formação universitária a partir da formação e promoção de disciplinas 

livres, firma parcerias com entidades públicas e privadas, participa de diversos fóruns de cultura a 

nível local e estadual, além de possibilitar o programa anual de bolsas. 

Já a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) elabora diretrizes para nortear e organizar a ação da 

Universidade no âmbito do ensino de graduação e assiste por meio de avaliações em determinados 

períodos, a qualidade e adaptação de seus programas (UFCA, 2015). 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) monitora as ações desenvolvidas pela universidade em vários 

municípios da região, tais como projetos e programas ligados às áreas do trabalho, tecnologia, 

educação, comunicação, cultura, meio ambiente, saúde e direitos humanos, por meio de incentivos 

como programas de bolsas, encontros sistemáticos e outras atividades no intuito de fortalecer e 

integrar os projetos criados (UFCA, 2015). 

Na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI) buscam alcançar a eficácia e a 

efetividade de suas atividades através de uma produção científica de qualidade, de programas de 

intercâmbio, de iniciação científica, de inovação tecnológica e social, do estabelecimento de parcerias 
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e da promoção de eventos que reúnam docentes, discentes e servidores, com o intuito de haver a troca 

de conhecimentos entre esses membros e as instituições de pesquisa e fomento, buscando o 

reconhecimento dos seus pesquisadores, além de demonstrar a potencialidade transformadora e 

inovadora das atividades científicas na região do Cariri (UFCA, 2015). 

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) atua em programas que buscam a permanência, o 

bem-estar, a melhoria no desempenho acadêmico e o êxito na conclusão da graduação, além de dar 

uma maior atenção aos estudantes com vulnerabilidade socioeconômica. A partir daí forma parcerias 

com outras unidades para oferecer serviços que possam ajudar em situações que impossibilitam o 

objetivo do processo de ensino-aprendizagem (UFCA, 2015). 

2. Procedimentos metodológicos 

Em relação ao objetivo, a presente pesquisa pode ser classificada como exploratória, já que discute as 

temáticas do gasto público e da necessidade de melhorar sua eficiência voltando a visão  para o caso 

das Pró-Reitorias Acadêmicas da UFCA. Para Gil (2008) este tipo de trabalho busca proporcionar 

maior familiaridade com o problema (explicitá-lo), podendo envolver levantamento bibliográfico e 

entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 

Quanto a abordagem do problema, este trabalho classifica-se como qualitativo, uma vez que visa 

identificar a visão e as práticas dos administradores sobre os gastos públicos. De acordo com 

Richardson (2009) a pesquisa qualitativa não emprega métodos estatísticos, utilizando geralmente 

técnicas de observação e entrevistas, além de serem análises voltadas em grande parte para objetos ou 

situações particulares. 

No tocante aos procedimentos técnicos utilizados, este estudo utilizou-se das metodologias de pesquisa 

bibliográfica para o desenvolvimento do referencial teórico e caracterização dos objetos de estudo, já 

que foram utilizados artigos e dissertações para darem base as discussões, bem como pesquisa 

documental, uma vez que utilizamos o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFCA como base 

de obtenção de algumas informações. De acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica desenvolve-

se inicialmente de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, 

enquanto, para o mesmo autor, a pesquisa documental se dá através de materiais que não ainda não 

receberam tratamento analítico. 

Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas, fundamentadas sobre cinco 

perguntas abertas e aplicadas presencialmente junto aos Núcleos de Gestão nas Pró-Reitorias 

Acadêmicas da Universidade Federal do Cariri – UFCA, sendo estas: Pró-Reitoria de Extensão – 

Proex, Pró-Reitoria de Ensino – PROEN, Pró-Reitoria de Cultura – PROCULT, Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação – PRPI. Acrescentou-se também a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – 

PRAE, por considerá-la uma importante fonte de desenvolvimento de programas em prol dos alunos e 
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da instituição. A entrevista semiestruturada “desenvolve-se a partir de uma relação de perguntas, cuja 

ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados” (GIL, 2008, p. 113). 

Determinaram-se as Pró-Reitorias Acadêmicas como foco do estudo, partindo da observação de que 

estas realizam fases primordiais do processo de gastos públicos, que é a definição de prioridades 

(planejamento), e a execução, ou seja, a concretização dos gastos, bem como o diagnóstico e a 

percepção dos retornos obtidos. As entrevistas foram realizadas no mês de maio e junho de 2017, 

conseguindo-se, felizmente, alcançar todas as Pró-Reitorias a que se destinou o estudo. 

3. Resultados 

3.1 Definição de Prioridades 

As entrevistas realizadas tinham como pontos norteadores algumas questões fundamentais para que se 

pudesse obter as informações de interesse da pesquisa. 

Inicialmente, buscou-se entender como funciona a participação das Pró-Reitorias Acadêmicas no 

processo de definição do orçamento da Universidade, sendo o mesmo para todas. A Pró-Reitoria de 

Planejamento e Orçamento (PROPLAN) é responsável pela proposta final que servirá de base á 

composição da Lei Orçamentária Anual (LOA). Para isso, em meados do mês de dezembro faz-se uma 

consulta sobre o orçamento com cada Pró-Reitoria, a fim de que cada uma elabore suas demandas para 

o ano seguinte. Entre cada uma delas é feita uma reunião interna a fim de decidir o que será mantido. 

Definidas essas prioridades, acontece uma reunião de gestão, com a participação dos Pró-Reitores, que 

levam as demandas das respectivas Pró-Reitorias, para que estas sejam submetidas aos ajustes 

necessários. 

Destarte, buscou-se entender como se dá a discussão interna que acontece em cada Pró- Reitoria, 

sabido que é deste processo que emergem as ações que serão realmente postas em prática. Questionou-

se então: "Como são definidas as prioridades da Pró-Reitora?". Percebeu-se que cada Pró- Reitoria 

contém algumas prioridades gerais ancoradas em suas particularidades e sua área de atuação, que 

englobam todas as coordenadorias que dela fazem parte, o que faz com que todas pensem suas ações 

com base nos mesmos delineamentos, apesar de só um dos respondentes ter citado diretamente o plano 

estratégico da instituição. 

Todas as respostas deixaram claro que, embora cada coordenadoria indique as ações que deverão ser 

executadas, é indispensável que haja uma socialização e discussão dessas propostas com a participação 

de todos os servidores da unidade. Este representa um bom sinal, pois deixa claro que todos os que 

fazem o setor podem tomar conhecimento do que está sendo executado, e assim aumentam as chances 

de ações serem atreladas, evitando que mais recursos sejam gastos em função de um mesmo propósito. 

Outro ponto importante a ser destacado é que em nenhum dos casos aconteceu de não haverem 
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prioridades bem definidas, o que deixa claro que, felizmente, existe um empenho por parte dos 

administradores/gestores em relação aos processos decisórios da unidade, que vão dar forma aos 

gastos que serão efetuados. 

3.2 A visão dos Administradores sobre o “gasto público de qualidade” 

Partindo do pressuposto de que, para que possa haver a aplicação efetiva dos gastos públicos, um dos 

fatores primordiais é que os gestores tenham consciência dessa necessidade, questionou-se o que na 

visão dos administradores das Pró-Reitorias caracterizaria um gasto público de qualidade, obtendo-se 

as seguintes respostas: 

• "Gasto público de qualidade é um gasto que atende ao seu objetivo de forma que não onere o setor 
público, mas pelo contrário, que traga um retorno satisfatório. Além disso, deve conseguir um 
produto/serviço de qualidade com a menor quantidade de recursos possível"; 

• "O gasto público de qualidade é aquele que melhor atenda a necessidade do público, e que seja melhor 
direcionado para os alunos que realmente precisem do auxílio, não sendo destinado para alunos que 
não se encaixem no público alvo"; 

• "Um gasto que apresente um retorno para a sociedade, mas não só isso, ele precisa também ser eficaz 
e eficiente, prezando pelos recursos da sociedade"; 

• "Um gasto que tenha um resultado satisfatório e que gere benefícios para todos os envolvidos 
(estudantes, professores, servidores e comunidade externa)”; 

• "Um gasto que tenha boa distribuição das verbas diante das necessidades, otimização dos recursos. 
Fazer muito com a menor quantidade de recursos possível, sobretudo em época de crise financeira e 
política, e que possa ajudar e direcionar os recursos para quem está precisando mais". 

Nas respostas ficou claro que todos os entrevistados dão ênfase à eficiência do gasto, englobando o 

retorno que este poderá proporcionar em contraposição aos dispêndios que serão realizados. 

Considera-se um resultado satisfatório, uma vez que os gestores mostram-se inteirados das discussões 

e necessidades observadas em torno do tema. O reconhecimento da importância e dos fatores 

necessários para obter efetividade nas despesas públicas é um importante passo para que a prática 

possa ser orientada nesse sentido. 

Em vista das considerações feitas pelos gestores, fazem-se algumas perguntas sobre a realidade 

vivenciada pelos mesmos, a fim de entender se na prática há estímulos consistentes para tornar o 

processo dos gastos mais efetivo, que serão trabalhadas na seção seguinte. 

3.3 Aplicação de práticas em busca da qualidade dos gastos 

Indagou-se então, se existe alguma medida adotada na prática para melhorar a qualidade dos gastos da 

Pró-Reitoria, provocando-se tanto em relação aos projetos e programas, quanto em relação ao material 

de expediente e consumo utilizados no dia-a-dia da unidade acadêmica. Em relação aos projetos e 
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ações podem-se destacar as seguintes respostas: 

• "Busca-se, nesse sentido, melhorar o planejamento, priorizando os projetos que estejam em 
consonância com o objetivo da UFCA"; 

• "Não acontece nenhum controle atualmente. Apesar de já ter sido iniciado alguns anos atrás, não teve 
continuidade"; 

• "É feito um mapeamento dos processos para que, conhecendo cada etapa, possamos evitar retrabalhos 
e os fluxos se tornem mais rápidos"; 

• "Tenta-se compartilhar recursos entre os projetos, pensar em ações que sejam realizadas através de 
parcerias, dividindo custos, e utilizar nos projetos critérios que permitam atingir a maior quantidade de 
pessoas possível"; 

• "É feito um controle rigoroso dos gastos, tanto em relação aos projetos quanto ao patrimônio, por 
exemplo, quando se faz alguma solicitação de diárias e passagens é importante que a justificativa seja 
plausível". 

É possível perceber que, dentro de suas individualidades, a maioria das Pró-Reitorias Acadêmicas 

fazem algo no sentido de melhorar a gestão dos recursos, algumas em maior intensidade que outras. 

Apenas uma afirmou não ter nenhuma providência sendo posta em prática. Considera-se que existem 

deliberações e que estas representam iniciativas importantes. É preciso levar em consideração o pouco 

tempo de existência da instituição, reconhecendo-se que é necessário um tempo para que haja 

maturação dos processos nela regidos. 

Em relação ao material de expediente e demais recursos somente uma das Pró-Reitorias afirmou ter 

uma política interna de racionamento de energia e reutilização de material de expediente. Outra 

unidade afirmou que não existe nenhuma prática concreta, somente é feito um aconselhamento aos 

servidores de que evitem consumo desnecessário de energia (ex.: ar-condicionado, tentar se aproveitar 

ao máximo da luz natural), impressões, etc. As demais três Pró-Reitorias afirmaram não possuírem 

nenhuma ação ou política nesse âmbito. Percebe-se que, nesse sentido, a maiorias das Pró- Reitorias 

acabam tendo uma visão de que esses controles devam partir apenas da instituição, não se 

preocupando em mobilizar-se internamente. Entretanto, é importante salientar que, ao fazer esses 

questionamentos durante as entrevistas, foi despertada a atenção dos respondentes nesse sentido. 

Em seguida perguntou-se se existe alguma ação empreendida no sentido de avaliar os gastos que estão 

sendo executados. Duas das Pró-Reitorias afirmaram que fazem um relatório anual, contendo as ações 

e os resultados alcançados durante o período. Outras duas unidades responderam que são feitas 

reuniões semanais a propósito de monitorar as ações que estão sendo realizadas. Apenas uma das Pró-

Reitorias afirmou que não se desempenha nenhuma avaliação. 

Diante das respostas obtidas, percebe-se que na maioria dos casos existe alguma ação em prol da 

avaliação das ações, que são a materialização dos gastos efetuados. Em duas das Pró-Reitorias essa 
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avaliação acontece concomitantemente à execução, pois as discussões acontecem semanalmente, 

enquanto nas outras duas esse controle é feito somente ao final do período. A avaliação é um auxílio 

fundamental no que diz respeito ao gasto público pois busca ponderar o retorno que os dispêndios 

estão trazendo para a instituição, seus alunos e servidores, bem como para a sociedade, condição 

fundamental para o alcance da qualidade dos gastos públicos e para o alcance do propósito da própria 

instituição. 

Fazendo um comparativo com as visões dos respondentes obtidas na questão feita anteriormente sobre 

o que caracteriza um gasto público de qualidade, percebe-se que o aspecto da estimação do retorno 

obtido não é posto em prática apenas em uma das Pró-Reitorias. 

3.4 Percepção de Desafios 

Por fim, buscou-se verificar o que, na visão dos respondentes, mais compromete na prática essa 

qualidade dos gastos. Na tabela abaixo, pode-se observar as justificativas que apareceram nos 

discursos e quantas vezes se repetiram: 

TABELA 01. Desafios para a qualidade do gasto. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2017). 

É interessante perceber a variedade de razões apontadas pelos respondentes, e como elas são 

provenientes de questões internas ou externas à instituição. Quando se fala da falta de servidores 

capacitados e que tenham experiência para que possam dar andamento aos processos, pode-se 

considerar o pouco tempo de independência da Universidade como forte influenciador nesse aspecto. 

Os fatores da alta burocracia e restrição dos recursos dependem de uma questão mais externa e pode- 

se ancorar no próprio momento político e econômico vivido pelo país. Os dois últimos fatores 

(apropriação do que é público e percepção da coisa pública como inesgotável) destacados talvez sejam 

os de mais profundo enraizamento, por ser fruto da própria cultura reproduzida em muitos contextos 

do país. 

Os resultados obtidos, no geral foram bem proporcionados, já que se constatou que a visão dos 
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administradores/gestores das Pró-Reitorias Acadêmicas sobre o que representa a qualidade do gasto 

público é satisfatória, e estes, na maioria dos casos, assumem atividades em favor de aperfeiçoar esse 

processo (na gestão e avaliação das atividades), bem como reconhecem alguns desafios que impedem 

que esta eficiência seja auferida na prática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou refletir mais profundamente sobre a necessidade de melhoria da qualidade 

dos gastos públicos e os fatores que envolvem esse processo, a partir do olhar voltado às Pró-Reitorias 

de uma Instituição Federal de Ensino Superior, a UFCA. Algumas limitações são constatadas, em 

decorrência do pouco tempo de independência da Universidade, o que contribui para que alguns 

procedimentos ainda não tenham tanta solidez e celeridade. No entanto, levando em consideração 

esses aspectos, considera-se que as unidades estudadas demonstraram uma movimentação no tocante 

ao aprimoramento dos processos de definição de prioridades, gestão e avaliação dos gastos efetuados 

(ações realizadas), o que representa um sinal positivo. 

É indispensável que a busca pela eficiência dos gastos seja ininterrupta nas diversas instituições e 

órgãos da Administração Pública, para que os recursos disponíveis possam ser melhor aproveitados 

pela sociedade. Considera-se que o compartilhamento de práticas de gestão bem- sucedidas, a 

capacitação dos administradores públicos quanto à coordenação das despesas e o esclarecimento dos 

servidores públicos sobre a importância da qualidade do gasto são etapas importantes para que 

melhores resultados possam ser alcançados. 

Como sugestões para estudos futuros, propõe-se realizar a pesquisa com todas as Pró-Reitorias da 

Universidade de modo a ter uma visão mais ampliada desta organização. Percebe-se também a 

importância de reproduzir a pesquisa em outras Universidades de maior tempo de existência para que 

se possam identificar quais desafios encontrados na UFCA decorrem do seu pouco tempo de 

autonomia institucional.  
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo traçar uma análise sobre o processo de implementação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários - PCCS na Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina– Cidasc, 
empresa pública de alta relevância para o contexto catarinense, que projetam o Estado no cenário nacional por 
seu desempenho agroindustrial. Para a realização da pesquisa de abordagem qualitativa, caracterizada como 
estudo de caso, realizou-se revisão das teorias relativas à mudança organizacional e aos planos de cargos, 
carreiras e salários, em conjunto com pesquisa de campo de amostragem intencional, por meio de entrevistas 
realizadas com gestores do setor de Supervisão de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas – Sepla, 
responsáveis pela implementação do processo. A contribuição deste trabalho é detalhar o processo de 
implementação do PCCS comprovando a convergência de diretrizes teóricas de um processo de mudança 
organizacional e as necessidades dos indivíduos no contexto do trabalho além de elencar as melhorias e 
dificuldades encontradas na relação entre a Cidasc e os colaboradores e identificar quais aspectos poderiam ser 
melhorados para um resultado mais efetivo, reforçando o novo PCCS como um instrumento estratégico da 
política de gestão de pessoas, que impacta diretamente no desempenho individual e, por consequência, no 
desempenho organizacional. 
Palavras-chave: setor público; gestão da mudança; gestão estratégica de pessoas; comunicação. 
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MUDANÇA ORGANIZACIONAL NA CIDASC: 
ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E 
SALÁRIOS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS  

BARETTA, Julia Viezzer 

VENDRAMINI, Patrícia 

INTRODUÇÃO 

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC é uma empresa 

pública que atua no estado de Santa Catarina desde 1979. Destaca-se no cenário catarinense por 

cumprir funções essenciais relacionadas à agricultura e pecuária, umas das principais atividades 

econômicas do estado. As funções básicas da Cidasc, como a fiscalização de insumos para a melhoria 

de produção dos alimentos, auxiliam para que o estado seja uma referência, sendo classificado como 

um dos maiores produtores agrícolas do país. 

Inicialmente teve seu quadro pessoal composto pela alocação de servidores vindos de outros órgãos da 

administração indireta, o que dificultou o desenvolvimento de uma cultura organizacional focada em 

seu contexto e nos seus indivíduos. Contudo, nos últimos anos vem aprimorando suas técnicas de 

gestão e durante o período de 2013 a 2015, junto com uma grande ação de eficiência operacional 

promovida pelo Poder Executivo de Santa Catarina deu- se início à reformulação do plano de cargos, 

carreiras e salários vigente. O plano fazia parte de uma proposta de melhoria de gestão por parte do 

Governo do Estado, tendo como essência vincular a empresa pública a uma gestão de resultados, 

enfatizando elementos como a meritocracia e avaliação de resultados (CIDASC, 2015). 

Com base nisso, surge o interesse em estudar e analisar com maior profundidade o tema da mudança 

organizacional dentro da administração pública, com o propósito de estabelecer relações entre os 

pressupostos conceituais que orientam os processos de mudança e as ações empreendidas pela Cidasc 

para efetivar o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários. O presente estudo, portanto, consiste na 

análise do processo de implementação do plano à luz do conceito de mudança organizacional, 

evidenciando quais aspectos caracterizaram esta mudança e geraram resistências ou promoveram 

aceitação à mudança, de tal forma que possam influenciar outras organizações públicas abreviando os 

riscos e resistências em um processo semelhante. 

Para que isso ocorra analisaram-se aspectos conceituais em relação aos planos de carreira, 

relacionados à realidade e características da organização e como se deu o processo de uma maneira 

completa, enfatizando os pontos de destaque e as necessidades de aprimoramento.  
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1. Revisão Teórica 

Inicialmente buscou-se a compreensão do que representa uma mudança organizacional, analisando 

suas definições, características e dificuldades encontradas. Em seguida trabalhou-se a definição de 

plano de cargos, carreiras e salários e como essas práticas se desenvolvem na administração pública 

brasileira, observando suas particularidades, benefícios e limitações para os envolvidos. 

1.1 Mudança Organizacional 

Segundo Santos (2014), a palavra mudança tem sido largamente usada em diversos debates, tanto de 

cunho organizacional, quanto acadêmico, na literatura nacional e internacional. Porém no século XXI 

o termo ganha destaque devido às pressões por mudanças vindas de diversos setores da sociedade e o 

ambiente em constante transformação. No ambiente organizacional, por exemplo, são inúmeros os 

conceitos que tentam explicar a mudança. Santos (et al., 2012) afirmam que a administração pública 

também está suscetível a mudanças e nas últimas décadas vem passando por modificações no estilo de 

gestão, focando na redução de custos e alcance de resultados. 

Araújo (1982) define mudança organizacional como uma atitude articulada, planejada e 

operacionalizada por pessoal interno ou externo à organização, que tenha o apoio e a supervisão da 

administração superior, e atinja integradamente os componentes de cunho comportamental, estrutural, 

tecnológico e estratégico. Conforme Lima e Bressan (2003), mudança organizacional é representada 

por alterações nos componentes organizacionais ou nas relações da organização com o ambiente 

externo, podendo ser planejadas ou não, que possam ter consequências relevantes sendo positivas ou 

negativas, para a eficiência, eficácia e/ou sustentabilidade organizacional. 

Segundo Ford e Ford (1995), o que distingue as mudanças é a intencionalidade. Sendo intencionais 

aquelas que possuem um agente de mudança que estabelece meios diferentes dos atuais e busca 

realizá-las por meio de um conjunto de ações e intervenções, com ou sem a colaboração de outras 

pessoas. As que não são geradas conscientemente são consideradas as não intencionais, que se 

manifestam como efeitos colaterais, acidentes, efeitos secundários ou consequências inesperadas da 

ação. 

Robins (1999) define como mudança organizacional as atividades intencionais, proativas e 

direcionadas para a obtenção das metas organizacionais. Existe ainda o conceito de Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (1998) que caracterizam as mudanças pelo foco: micro mudanças, as focalizadas 

no interior da própria organização, acontecem com o aparecimento e forças endógenas da organização 

em que necessidade de mudança provém da tensão organizacional, como por exemplo, a definição de 

cargos. E macro mudanças, as que visam à organização, envolvam as forças exógenas, considerando o 

ambiente, agentes externos e stakeholders. 

Silva, Araujo e Vaz (2009) entendem a mudança organizacional como resultado de fatores internos e 
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externos que afetam diretamente o funcionamento das organizações. As fontes externas são 

representadas por mudanças do mercado e concorrência, interesses dos governantes e as formulações 

de políticas públicas governamentais, por exemplo. Já no nível interno as mudanças ocorrem devido a 

decisões estratégicas da alta administração, que insere novos mecanismos para obtenção de melhores 

desempenhos ou redefine os objetivos e metas de processos organizacionais. 

Para Oliveira, Duarte e Montevechi (2002) a mudança é um processo complexo, ou seja, pode ser 

planejada ou simplesmente acontecer. As mudanças nas estruturas das organizações podem ocorrer de 

duas maneiras: espontânea, não planejada, em que a organização busca alternativas para os problemas 

na medida m que eles acontecem; ou estratégica, engajando esforços e buscando atingir objetivos pré-

estabelecidos, incorporando esse objetivo na missão da organização e modo de agir de seus 

funcionários. Conceição (2013) afirma que a segunda maneira representa o melhor dos mundos para 

organizações e profissionais, porém demanda tempo e pessoas, que além de competentes devem ser 

muito engajadas. 

Perante as diversas definições do conceito de mudanças organizacionais e as diferentes maneiras com 

que elas ocorrem, surgem classificações. Nesse contexto, percebe-se a importância de identificá-las, 

permitindo que os seus agentes aumentem seu potencial de intervenção, agindo de acordo com a 

situação encontrada (PINTO; LYRA, 2009). 

Weick e Quinn (1999) classificam as mudanças em contínuas ou episódicas. Sendo contínuas as 

implementadas de maneira constante, cumulativa e evolutiva. Não precisam ser notórias de imediato, 

podem ser pequenos avanços que ocorrem cotidianamente em toda organização, cujo acúmulo propicia 

uma mudança significativa na organização. Já as episódicas ocorrem quando se fazem necessárias, 

quando as organizações saem da posição de equilíbrio, de maneira proposital. 

Nadler (et al., 1995) acreditam que pode ser incremental/contínua quando segue um padrão existente, 

realizada dentro do contexto atual da organização de forma adaptativa. Para Porras e Robertson (1992) 

são as mudanças de primeira ordem, contínuas, lineares e envolvem alterações nas características dos 

sistemas, sem promover mudanças na essência da organização. Ou transformacional/descontínua 

(NADLER et al., 1995) promovendo uma ruptura e desenvolvendo reestruturações das características 

organizacionais. Essas são as mudanças radicais, multidimensionais, com tendência de transformar 

toda a organização, classificadas como de segunda ordem (PORRAS; ROBERTSON. 1992). 

Em todo processo de implementação de mudança organizacional podem surgir resistências permeadas 

pelas incertezas pessoais, rejeição ao novo, falta de entendimento e confiança e por uma cultura 

organizacional arraigada aos padrões estabelecidos. Caldas e Hernandez (2001, p. 33) definem 

resistência como “uma das possíveis atitudes que os indivíduos podem adotar como resultantes da sua 

percepção sobre mudança” a partir das concepções individuais e situacionais que “moderam os 

estágios do processo de percepção da mudança, influenciando a maneira como cada indivíduo cria a 
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sua própria representação da realidade”, reforçando o caráter individual e cognitivo da mudança. 

As resistências à mudança podem se manifestar nas rotinas organizacionais defensivas, sendo muitas 

vezes inconscientes, que dificultam ou impedem a mudança e a aprendizagem organizacionais 

(ARGYRIS, 1992). Essas rotinas defensivas são formas ou mecanismos nem sempre conscientes e 

claros, de empecilho à mudança. (ARGYRIS, 1992). Um exemplo desse tipo de comportamento pode 

ser um fenômeno habitual nas organizações consideradas “normais”, como a presença de lacunas entre 

o que as pessoas pensam e o que dizem em público, podendo ter profundo impacto na capacidade de 

ação efetiva das organizações, prejudicando a comunicação e limitando o desempenho de seus 

membros. 

Cardoso e Cunha (2005) enfatizam que em qualquer abrangência, extensão ou natureza da mudança, é 

sempre um processo complexo que envolve diretamente as pessoas, implicando transformações no 

agir, no fazer, no pensar e no sentir. Moura e Souza (2008) acreditam que o processo de mudança não 

é algo fácil, pois as pessoas tem tendência a se apegar a modelos já consolidados e de manter o status 

quo mesmo que esteja ultrapassado. As pessoas empenham mais esforços em manter situações 

insatisfatórias do que em buscar uma nova direção que apresente melhorias. Kotter e Schlesinger 

(2000) elencam os motivos mais frequentes que levam os indivíduos a resistirem às mudanças sendo: 

o interesse próprio e limitado – o desejo de não perder o seu valor; o desentendimento e falta de 

confiança – compreensão errada das mudanças e seus possíveis efeitos; avaliações diferentes – 

compreensão dos colaboradores diferente das dos gestores em relação à mudança; baixa tolerância à 

mudança - medo de não serem capazes de desenvolver novas habilidades e comportamentos exigidos. 

Segundo Boyett e Boyett (1999) existem seis principais razões para resistência à implementação as 

mudanças dento de organizações. A primeira delas é a percepção do resultado negativo, quando o 

indivíduo ou grupo que precisa mudar será impactado negativamente pela mudança, ou acredita que 

vai. A nova realidade, trazida pela mudança, retira alguns benefícios dos colaboradores, o que os 

fazem agir de maneira defensiva. 

A segunda é o medo de mais trabalho, quando os colaboradores percebem que a mudança representará 

mais responsabilidades ou perda de algumas oportunidades de recompensa, a resistência surge devido 

à necessidade de maior esforço dentro do ambiente de trabalho. Essa postura faz com que as pessoas 

não visualizem as causas e consequentemente não eliminem as situações desconfortáveis, assim as 

mudanças não ocorrem pelo fato das pessoas não se disporem a passar pelas dificuldades iniciais que 

uma nova realidade irá trazer (ARGYRIS, 1992). 

A terceira razão é a necessidade de mudança de hábitos. Com as consequências trazidas pela 

modificação de um processo ou política, por exemplo, é exigido que os funcionários alterem seus 

hábitos e pela necessidade de acomodação acabam se tornando bloqueadores das iniciativas de 

mudança. 
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Outro o fator é a falha na comunicação. Nesse caso a organização não comunica com eficácia qual é a 

mudança, como e por que ela está sendo feita, sem expressar de maneira clara quais as expectativas de 

desempenho no futuro. Segundo Kotter (1990) a grande maioria das organizações tem comunicação 

deficiente, em que a alta equipe de gerência envia comunicados parciais e resta aos funcionários 

imaginar e especular sobre a mudança feita. 

A razão de número cinco é a incapacidade de alinhar a organização integralmente. A estrutura, 

sistemas, tecnologia, competências essenciais, o conhecimento e habilidade dos funcionários e a 

cultura não são alinhados e integrados ao esforço da mudança. 

A última razão é a rebelião dos funcionários, que resistem à mudança porque acreditam que estão 

sendo obrigados a participar. Essa dificuldade aparece quando os programas são implementados de 

fora para dentro, as pessoas são incentivadas a confiar nessa mudança cegamente sem questionar ou 

sem participar da concepção. 

Além de todas essas razões para as resistências, existe ainda, no cenário das organizações públicas 

brasileiras, características próprias que dificultam processos de mudança e os tornam ainda mais 

complexos como as disfunções burocráticas, estrutura hierárquica verticalizada, processo decisório 

centralizado, paternalismo em relação à movimentação de servidores e distribuição de cargos e a 

descontinuidade administrativa (MOURA; SOUZA, 2008). 

Após essa caracterização dos diferentes aspectos ligados às mudanças consolidam-se tais aspectos no 

Quadro 01, fazendo indicando as referências correspondentes.  
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QUADRO 01 – Síntese das características do processo de Mudança Organizacional 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

Com base nos autores pesquisados, é possível compreender os elementos motivadores das mudanças 

organizacionais e quais suas principais características, sendo um processo ainda mais desafiador no 

contexto das organizações públicas. Percebe-se algumas convergências nas classificações, como em 

Weick e Quinn (1999), Nadler (at al., 1995), Silva (1999) e Porras e Robertson (1992), ao 

considerarem o impacto da mudança nas organizações que passam por adaptações incrementais até 

processos de ruptura radicais. Ford e Ford (1995) e Oliveira, Duarte e Montevechi (2002) entendem de 

forma semelhante o planejamento ou a espontaneidade dos processos de mudança. 

Para cumprir o objetivo deste estudo, de analisar se o processo de implementação do Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários representa uma mudança organizacional, parte-se para a compreensão dos 

aspectos teóricos desse tema. 

1.2 Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) é um subsistema do setor responsável pela Gestão de 

Pessoas, ou seja, serve como ferramenta de apoio ao gerenciamento dos funcionários. 

“Plano de carreira é o instrumento que define as trajetórias de carreiras existentes na empresa” 
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(PONTES, 2010, p. 337). Para o desenho dessa trajetória, os planos de carreiras definem os papéis, 

competências e benefícios salariais de cada cargo. Silva (2009, p.15) conceitua o plano de cargos e 

salários sendo “o instrumento que estabelece a estrutura de cargos da organização, define as 

atribuições, deveres e responsabilidades de cada cargo e estabelece os níveis salariais a serem 

praticados”. Os planos de carreira são, portanto, um conjunto de regras e normas, que estabelecem 

instrumentos que integram as atividades desenvolvidas na área de administração de pessoas das 

organizações (VIEIRA, 2014). 

A implementação do PCCS traz inúmeras vantagens como permitir ao trabalhador visualizar o seu 

futuro em termos de carreira e perspectiva de remuneração, definindo a política salarial dentro de uma 

organização. Dessa maneira os trabalhadores se mantêm motivados por terem consciência dos seus 

possíveis alcances profissionais e o gestor toma decisões pautadas em procedimentos formais e 

políticas internas. 

Há, porém, dificuldades e resistências à implementação desse tipo de instrumento de gestão devido ao 

rompimento de possíveis vícios ou privilégios. Portanto, a elaboração de um PCCS requer atenção ao 

prospectar mudanças, a curto e longo prazos, para não restringir as vantagens salariais ou limitar o 

desempenho de seus empregados. 

Na Administração Pública o plano de carreira tem sido assunto de bastante destaque, principalmente 

entre os profissionais das áreas de educação e saúde, na busca por um plano que os represente. Arelaro 

(et al., 2012) acreditam que, entre as negociações de servidores e governos acerca dos planos de 

carreira dos profissionais da educação pública, a progressão na carreira é uma das questões mais 

debatidas. Costa (et al., 2010) afirmam que a definição de carreiras teve papel fundamental para o 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS, o que valoriza os planos de carreira como 

instrumento de gestão que impacta nos resultados ao implicar o indivíduo e, por consequência, a 

organização. 

A necessidade de um plano urge na realidade das organizações públicas que, segundo Viera (2014) são 

carentes de práticas e instrumentos de gestão de pessoas eficientes, eficazes e efetivos. Esse 

instrumento pode servir como sistema de recompensa alinhado ao desenvolvimento pessoal e 

profissional dos trabalhadores, que se sentem mais motivados a promover um serviço público com 

maior comprometimento e qualidade. Outra vantagem desse tipo de instrumento é a transformação do 

atual modelo de recursos humanos da administração pública, ainda fortemente legalista, dedicado a 

ações operacionais, por um modelo mais estratégico a caminho de um modelo de gestão voltado à 

valorização das competências. Segundo Castro Lucas (2015), a gestão por competências consiste em 

um modelo de gestão planejada e estratégica que permite a identificação das competências 

organizacionais necessárias para que a instituição atinja seus objetivos. Ao identificar tais 

competências, a instituição torna-se capaz de mapear as competências humanas, fomentando ações 
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estratégicas. O plano de cargos, carreira e salários auxilia na promoção dessa interatividade da gestão 

por competências, refinando as políticas que sustentam o sistema de na gestão de pessoas. Tal 

instrumento se mostra essencial na medida em que mapeiam as funções, uma premissa para os 

gestores conhecerem com clareza os papéis que os colaboradores desempenham e suas possíveis 

trajetórias de desenvolvimento profissional dentro da instituição. Suscita, aos poucos, a transformação 

da realidade do serviço público por inserirem dimensões de eficiência e comprometimento nas 

organizações. Segundo Castro Lucas (2015) isso também reflete na qualidade dos serviços entregues 

ao cliente interno, pois cresce a capacidade de análise e qualifica a tomada de decisões gerenciais. 

Apesar de tantos benefícios, as raízes culturais da administração pública são marcadas pelo “jogo dos 

atores”, comportamentos que desejam manter a estabilidade ou o poder (SANTOS et al, 2012).Assim, 

na visão de Castro Lucas (2015), a implementação da Gestão por Competências e de um plano de 

carreira trariam desconforto na visão de servidores acomodados, pois a clareza nos cargos e seus 

desempenhos colocaria luz na produtividade de cada um. O autor também acredita que isso 

confrontaria o direito à estabilidade, já que tornaria mais evidente os índices de excelência, qualidade, 

resultado e eficiência. 

Os aspectos conceituais tratados nesse tópico fundamentam o entendimento da realidade trabalhada 

nesta pesquisa, cujos procedimentos metodológicos são apresentados a seguir. 

2. Procedimentos metodológicos 

O trabalho em tela se caracteriza como estudo de caso, na medida em que representa o estudo de um 

objeto, a implementação do PCCS no presente artigo, de maneira a permitir amplo e detalhado 

conhecimento sobre o mesmo (GOODE; HATT, 1973). 

Em relação à base teórica fez-se análise de materiais relacionados à mudança organizacional com 

livros e também artigos em periódicos especializados encontrados na base de dados Scielo. Ademais, 

realizou-se análise de documentos como o Plano de cargos, carreiras e salários e estatuto da 

organização. Isso faz com que a pesquisa possua um caráter bibliográfico e documental (SANTOS, 

2000). 

Consiste em uma pesquisa descritiva qualitativa que busca relatar a experiência dos gestores do 

processo de mudança organizacional da Cidasc, do Setor da Supervisão de Planejamento e 

Desenvolvimento de Pessoas – Sepla. Foram realizadas entrevistas não estruturadas destinadas a obter 

informações pertinentes ao objeto de pesquisa (MINAYO, 2001) com os gestores do setor, incluindo o 

atual gestor da área e membro da equipe responsável pela implantação do PCCS, que foram 

selecionados pelo envolvimento no processo e facilidade de acesso, caracterizando a pesquisa aplicada 

com amostragem intencional (RICHARDSON, 1999). Os dados obtidos foram tratados a partir da 

análise de conteúdo para compreensão do objeto de estudo – o processo de mudança organizacional 
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gerado pelo PCCS. 

3. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina – Cidasc: o cenário de estudo 

A Cidasc é um órgão da administração pública indireta do estado de Santa Catarina, fundada como 

uma empresa de economia mista no ano de 1979 e transformada em empresa pública em 2005. A 

empresa possui como missão “Executar ações de sanidade animal e vegetal, preservar a saúde pública, 

promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina” e sua visão de futuro é 

"ser reconhecida como referência e excelência em sanidade agropecuária” (CIDASC, 

2015).Atualmente, a organização possui 1370 funcionários, contabilizando empregados prestadores de 

serviços, estagiários, jovens aprendizes, servidores de outros órgãos da administração indireta à 

disposição da Cidasc para realização de serviços e servidores da Cidasc. 

Sua principal área de atuação é a defesa sanitária animal e vegetal, incluindo a inspeção de produtos de 

origem animal e a fiscalização de insumos agrícolas. Além disso, trabalha na percepção precoce da 

entrada dessas doenças no estado. Com seu trabalho busca diminuir riscos à saúde pública e à 

produção agropecuária. Já a defesa sanitária vegetal, está ligada às atividades de identificação, 

controle e monitoramento de pragas e doenças, porém restringe-se ao que possa afetar os vegetais, 

evitando danos à economia e à saúde pública. 

Está ligada à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e presta contas ao Conselho de Política 

Financeira do Estado – CPF. Encontra-se fisicamente presente em todo território do estado, nas 

Agências Regionais, denominadas ADRs, nos municípios de Blumenau, Caçador, Campos Novos, 

Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Rio do Sul, São 

Joaquim, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Tubarão, Videira e Xanxerê que abrigam 

aproximadamente 250 escritórios locais. 

A unidade central, e também sede, localiza-se em Florianópolis desde 1982 e é composta por 15 

departamentos. Dentre esses, ligado diretamente à presidência da Cidasc, se encontra o Departamento 

Estadual de Recursos Humanos que abrange também os setores de Divisão de Gestão da Folha, 

Supervisão de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas e Supervisão de Segurança, Medicina e 

Bem Estar do Trabalho. Atualmente o Departamento possui 20 servidores. 

Não existe um modelo de organograma disponível no estatuto ou site, para que se possa compreender 

melhor a organização como um todo. Além disso, o sistema de gestão de pessoas da instituição se 

dedica mais às atividades legais do setor, não são realizadas pesquisas de clima organizacional, por 

exemplo. 

Como já se mencionou, a composição funcional da Cidasc deu-se por meio do remanejamento de 

funcionários de outros órgãos públicos do Estado no período de 1979 a 1992. Esse processo fez com 
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que a empresa tivesse um quadro de pessoal extenso, assim como sua área de atuação que se 

diversificou para variados tipos de serviços, sempre visando o desenvolvimento e apoio à agricultura 

catarinense. 

3.1 A construção da proposta do Plano de Cargos, Carreiras e Saláriosda 
Cidasc 

No ano de 2013, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) de Santa Catarina promoveu uma grande 

ação de eficiência operacional nas oito principais empresas da administração indireta, entre elas a 

Cidasc. O objetivo principal era assegurar maior qualidade dos serviços prestados e promover 

melhores práticas de gestão das instituições (SANTA CATARINA, 2015). Nesse projeto está a 

implementação do Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS, que segundo a Secretaria, prevê a 

padronização de remuneração por grau de instrução, com base no piso e teto salarial e base em 

pesquisa de mercado. O governo propôs então que as empresas apresentassem modelos de acordo com 

sua realidade. 

Em função disso, a Cidasc enviou ao Conselho de Política Fiscal do Estado, órgão responsável pela 

fiscalização da companhia, a proposta do plano de carreira, intitulada – PECS. Segundo Vieira (2014), 

era o instrumento destinado a viabilizar uma nova gestão de pessoas na Cidasc, baseada em 

competências e resultados. Dessa maneira, o PECS era a proposta de documento que substituiria as 

políticas e diretrizes de carreiras e salários então vigentes para os empregos públicos pertencentes ao 

quadro da companhia. Vieira (2014) também afirma que o PECS era um instrumento com aplicação no 

âmbito da gestão de pessoas, que se propôs a valorizar os empregados, agentes fundamentais para o 

alcance dos objetivos maiores da organização, para o bem da sociedade catarinense. A meta traçada 

para o PECS era a consolidação de novas e modernas políticas salariais e de carreiras, lançando as 

bases de um novo modelo de gestão de pessoas capaz de favorecer o desenvolvimento profissional. 

Essa proposta de plano representava realmente as necessidades e vontades dos funcionários na 

perspectiva de que 

envolveu, em maior ou menor grau, a participação de todos os empregados. Essa 
participação se deu, de modo mais abrangente, através de questionários, consultas e 
reuniões profissionais, mediante a articulação de empregados, gestores de área e 
diretoria. Além disso, contou com o rigor técnico e comprometimento de uma 
equipe técnica exclusiva para esse trabalho composta por uma gestora de projeto e 
dois administradores (VIEIRA, 2014, p.77). 

Porém, a essa proposta não foi aceita pelo CPF, que em alternativa desenvolveu o PCCS. Por ter sido 

elaborado pelo Conselho e não pela própria empresa, este plano não representava as reais necessidades 

dos empregados. Então, criou-se uma comissão multidisciplinar para negociação do plano. Tal 

comissão foi designada pelo diretor administrativo e financeiro e era composta por funcionários de 

diversos níveis escolares e hierárquicos da Cidasc. A comissão buscou reformular o texto do plano que 

se mostrava bastante confuso em relação a alguns artigos. Além disso, apresentava intervenções de 
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melhorias em alguns, buscando uma melhor perspectiva para os funcionários, para que todos fossem 

beneficiados e então migrassem para o novo plano. O conselho concordou em rever as questões 

expostas, já que tinha como principal interesse a adesão do plano por parte dos funcionários. Então, 

após reuniões quinzenais durante três meses surge a conjuntura atual do Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários. 

A Ilustração 01 demonstra toda essa trajetória e o envolvimento de diferentes atores na sua construção. 

Ilustração 01 – Fases de Construção do PCCS 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

O PCCS, na sua versão final, busca vincular a empresa pública a uma gestão de resultados, trazendo 

elementos como a meritocracia e avaliação de desempenhos. 

Os assuntos abordados são: 

a) Disposições gerais e princípios em que o plano se baseia; 

b) Carreiras e as possíveis progressões: classificadas como horizontal e vertical; 

c) Divisão dos cargos dentro da empresa: Grupo Ocupacional Operacional, Grupo Ocupacional 
Administrativo, Grupo Ocupacional Técnico e Grupo Ocupacional Superior; 

d) Funções gerenciais; 

e) Movimentação de pessoal; 

f) Concurso Público: principal forma de ingresso no serviço público e consequentemente na 
empresa; 

g) Diretrizes para migração do antigo para o novo plano; 

h) Disposições finais e recomendações: designação das responsabilidades da gerência de 
recursos humanos, informações relevantes como o fato do PCCS pode ser revisado a cada 
quatro anos, ou quando se fizer necessário, devendo ser aprovado em última instância pelo 
CPF e que o mesmo é homologado na Delegacia Regional do Trabalho – DRT. 

Possui como objetivos principais: estruturar carreiras, cargos e salários na Cidasc, estabelecer carreira 

considerando os diversos fatores capazes de justificar o maior ou menor nível de remuneração salarial, 
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bem como as perspectivas de progresso, tornar transparente aos empregados as atividades inerentes 

aos cargos e às funções, promovendo o desenvolvimento de competências, estabelecer política de 

remuneração adequada à realidade financeira da Cidasc, levando em conta o mercado em que atua e a 

carreira vigente de cada empregado, reconhecer, recompensar, valorizar e dar segurança aos 

empregados, por meio de critérios que proporcionem igualdade de oportunidades profissionais, 

garantindo a qualidade dos serviços prestados e os resultados à sociedade e orientar o planejamento e a 

execução de sistemas de gestão, acompanhamento e avaliação dos empregados (CIDASC, 2015). 

Além de se enquadrar nos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais brasileiros, baseou-se 

nos princípios e diretrizes (CIDASC, 2015): 

a) Universalidade: por integrar o PCCS a todos os empregados públicos que compõem o quadro 
da Cidasc. 

b) Equidade: assegurar o tratamento igualitário para os profissionais integrantes dos cargos que 
desempenham as mesmas funções, entendido como igualdade de direitos, obrigações e 
deveres. 

c) Isonomia: promovendo tratamento remuneratório isonômico para os empregados com 
funções iguais, dentro do mesmo nível de escolaridade, observando-se a igualdade de 
direitos, obrigações, deveres, a legislação vigente e o histórico decorrente de plano de cargos 
e política salarial preexistente. 

d) Publicidade e Transparência: por assegurar amplo conhecimento das regras contidas neste 
PCCS. 

O plano trouxe um novo catálogo de planos gerenciais, mudança nas nomenclaturas dos grupos 

ocupacionais, adequação dos salários, previsão de cargos e suas respectivas funções e adequação de 

valores e mérito das referências salariais. No próximo tópico, explora-se como o PCCS foi 

apresentado aos empregados. 

3.2 O processo de implementação da mudança: o PCCS 

Além dos benefícios gerais dos planos de cargos, carreiras e salários que consistem em estabelecer 

uma estrutura de valores salariais relativos para os cargos, minimizar o efeito de decisões arbitrárias 

para a determinação de salários e proporcionar um quadro da estrutura dos qualificativos requeridos e 

das oportunidades que podem ser oferecidas, descobrir e eliminar distorções, propiciando o controle 

eficiente previstos na literatura (ZIMPECK, 1992), cada processo e organização possuem melhorias 

particulares. 

No caso da Cidasc, os benefícios ocorreram tanto para a empresa, quanto para os servidores. Dentre os 

principais benefícios para a organização, segundo os sujeitos pesquisados está o fato do PCCS prever 

que os funcionários devem passar a ser avaliados pelos seus resultados. Com os cargos bem 

delimitados e o detalhamento das tarefas a serem executadas pelos empregados, os gestores 
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conseguem ter mais controle sobre quem produz ou não, ou quem realiza seu trabalho de maneira 

correta, o que foi facilitado pelo fato de, a partir do plano, começarem a ser avaliados pelas suas reais 

funções e não por funções gerais como era realizado anteriormente, já que não existia um plano e 

parâmetros de desempenho. 

Com base na entrevista informal realizada com o gestor chefe do setor da Supervisão de Planejamento 

e Desenvolvimento de Pessoas, percebe-se como vantagem o fato de que com a migração de quase 

todos os funcionários para o novo plano, evitou-se a vigência de diversos planos diferentes na 

empresa, padronizando assim os modelos de análise de progressão, avaliações de desempenho, tabelas 

de salários, nas propostas anteriores deveriam ser adequadas a cada plano. 

Para os colaboradores, o plano detalhou quais eram as funções esperadas para o seu cargo, permitindo 

aprimorar seu desempenho. Além disso, é possível visualizar quais as possibilidades da sua carreira 

futuramente, permitindo que os profissionais se preparem para futuras ascensões. Ademais, o fato de o 

PCCS adequar os salários de acordo com a tabela salarial e pesquisa de mercado fez com que quase 

todos recebessem aumentos, e os salários da empresa foram equiparados com o restante do mercado, 

diminuindo, também, o número de evasão da empresa. 

Ainda de acordo com o entrevistado, apesar das vantagens o processo esteve permeado por 

dificuldades. Dentre as maiores dificuldades enfrentadas, está a indisposição dos funcionários para 

aceitar o PCCS. Tal atitude aconteceu devido à dificuldade de interpretação do plano que inicialmente 

tinha um vocabulário extremamente técnico e confuso. Aqueles que possuíam muitas dúvidas sobre o 

entendimento da proposta sentiam-se inseguros na adesão do plano. Outro fator de resistência foi a 

questão das referências salariais, que indicam o índice de ajuste salarial, diminuindo de 4,10% para 

3%. Com a readequação dos salários em relação à tabela salarial, nem todos os funcionários receberam 

o mesmo aumento, já que haviam cargos mais atualizados que outros, os valores variaram de 3% a 

30% o que gerou relutância e argumentos como “tal cargo recebeu maior aumento que o meu”. 

Além dessas resistências, a mais enfática consistiu na dificuldade de disseminar as informações. 

Devido ao fato da empresa possuir sua estrutura física difundida em todo o território catarinense, o 

contato da comissão com os funcionários que não trabalham no escritório central ficou comprometido 

Outro aspecto que estimulou a resistência foi o prazo para adesão ou não. Como ele era curto, fez com 

que a demanda por informações surgissem com maior intensidade em um período muito pequeno e a 

equipe composta por apenas três integrantes tivesse que esclarecer muitas dúvidas, tornando-se um 

gargalo no processo. Tornou-se evidente outra barreira em relação à complexidade da linguagem no 

texto do PCCS, já que segundo Vendramini e Rodrigues (2016) o uso de linguagem técnica também 

pode ser uma barreira para pessoas de outro departamento ou formação. 

As dificuldades geradas a partir do cenário de resistências ou limitações da própria organização 

geraram oportunidades de melhoria do processo de mudança e estabeleceram-se estratégias para tornar 
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o processo mais fácil e compreensível para todos, mesmo que realizadas de maneira reativa devido ao 

fato de surgirem como resposta às dificuldades manifestadas pelos funcionários. 

As estratégias foram pautadas na comunicação organizacional interna, capitaneada por setor 

específico, com objetivos bem definidos, para viabilizar toda comunicação dentro da organização 

(KUNSCH, 2014). Soma-se a isso o fato da comunicação interna envolver todas as pessoas que fazem 

parte da hierarquia e do quadro funcional da organização (WELS, 2005), o que ocorreu na 

implementação do PCCS. 

Inicialmente, para tentar contornar os problemas em relação à objeção dos funcionários e tentar 

estabelecer um sistema de comunicação para o crescimento composto por informações que fluem e se 

retroalimentam, encaminhando, sustentando, concretizando e melhorando os processos 

organizacionais (WELS, 2005) foram desenhadas as linhas de argumentação para justificar cada 

elemento de discordância, expostas no Quadro 02. 

QUADRO 02 – Resistências na Cidasc: causas e efeitos 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

O processo de implementação do PCCS na Cidasc foi acompanhado pelos gestores em todas as suas 

fases, por isso suas decisões foram direcionadas para compreender e sanar as resistências. Assim, para 

que seja possível a compreensão completa do processo é fundamental entender a visão desses atores, 

destaca a seguir. 

3.3 A percepção dos Gestores na implementação do PCCS 

O presente estudo de caso ampara a análise em entrevistas realizadas com os gestores para a melhor 

compreensão do passo a passo no processo de implementação do PCCS na Cidasc. As entrevistas 

foram realizadas com os servidores da Sepla, composta por quatro pessoas, incluindo três 

administradores e uma psicóloga, selecionados por seu maior envolvimento no processo, participando 

desde as negociações com o CPF, intermediando melhorias no plano e operacionalizando as ações para 
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tratamento das dificuldades. 

Como foi descrito anteriormente, a ideia da elaboração de um plano não partiu inicialmente da Cidasc, 

mas sim do Conselho de Política Fiscal, CPF. Porém desde que a organização empreendeu a 

elaboração de uma proposta, focou em uma gestão de excelência preocupada com os funcionários. Isso 

se deu ao fato de que esses foram participantes da comissão que e também foram os responsáveis pela 

parte prática de implementação do processo, incluindo a comunicação com os demais servidores e a 

resolução das dúvidas. 

Conforme o Gestor Estadual da Sepla, todas as dificuldades encontradas foram concebidas como 

naturais dentro de um processo de mudança em uma organização. Ele ainda afirma que a grande parte 

dos colaboradores em dúvida em relação à adesão ou não do plano era por terem alguma dúvida 

referente às consequências do processo. Além disso, acredita que o tempo para decisão foi muito 

curto, causando uma maior pressão para aqueles que precisariam tomar a decisão. 

A postura adotada foi a de incluir todos os colaboradores no processo. No período de decisão das 

diretrizes do plano foram ouvidas as necessidades e insatisfações de todos os níveis operacionais, 

representantes concursados de nível fundamental até os que possuem pós- graduação. A comissão se 

prontificou desde o princípio para esclarecimento de questões que ficaram de alguma maneira confusa. 

Todos os gestores relataram a intensidade de suas responsabilidades no processo, que foram desde a 

nova classificação dos cargos e especificação de cada tarefa até a elaboração do vídeo institucional, 

caracterizando o trabalho como árduo, porém concluído com êxito. Consideraram o trabalho essencial 

para a Cidasc, seja na nova organização dos salários ou pela melhor definição dos cargos, o que fará as 

pessoas trabalharem de maneira mais satisfeita sabendo a real necessidade e expectativas sobre o seu 

trabalho. 

4. PCCS como Estratégia de Mudança Organizacional 

Considerando a mudança organizacional a partir de Araújo (1982) já mencionada anteriormente, este 

tópico relacionará os aspectos conceituais à implementação do PCCS na Cidasc. De acordo com essa 

perspectiva, o processo de implementação do PCCS na Cidasc contou com uma comissão, o apoio da 

Gestão Administrativa de Pessoas da Cidasc e do Governo do estado, para que o processo fosse 

devidamente planejado, mesmo que de forma concentrada, uma vez que gera impactos a curto e a 

longo prazos. Na sua última versão, atingiu todos os funcionários da organização, dando-lhes a 

oportunidade de aderir ou não ao novo plano. Ademais modificou o processo de gestão pessoal dentro 

da organização, na medida em que estabeleceu novos parâmetros de salários e critérios de avaliação, 

sem, entretanto, infringir o propósito da organização (BARROS, 2012). Com essas características é 

possível afirmar que o processo de implantação do PCCS foi um processo de mudança organizacional. 
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Ao classificar outros aspectos da experiência da Cidasc, observa-se que o plano começou a ser 

pensado somente depois da iniciativa do governo do Estado e a partir disso implementado de uma só 

vez. A iniciativa não partiu por parte da empresa, por estar preocupada com seus colaboradores ou 

acreditar que tal instrumento era necessário. Além disso, o processo ocorreu como um todo de maneira 

rápida, levando em torno de dois meses, e não foi um processo que se deu gradualmente, atitude por 

atitude, mas sim causando grandes mudanças de impacto repentinamente, sendo então episódica 
(WEICK; QUINN, 1999). 

Em relação à classificação de Nadler (et al., 1994) observa-se aspectos de uma mudança radical, já que 

causa uma ruptura no padrão de carreira existente, estabelecendo novas reestruturações das 

características organizacionais. 

O caráter intencional relaciona-se com a compreensão de Ford e Ford (1995) de que houve o interesse 

e intenção de implementar. Além disso, houve a presença de agentes de mudanças, representados pela 

comissão, que elaboraram um conjunto de ações e intervenções, com a colaboração de outras pessoas 

para que o PCCS entrasse em vigor minimizando as resistências encontradas. 

O aspecto de micro mudança é compreendido na perspectiva de envolver e modificar a realidade 

interna da organização, conforme a ideia de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1998). Os principais 

impactados são os servidores da própria Cidasc, portanto esses são os que devem ser ouvidos e 

levados em consideração além do governo catarinense. 

Ainda é possível perceber características de uma mudança organizacional exógena, pois recebeu 

influências de forças externas, já que o início do processo se deu devido à iniciativa da Sefaz. Porém, 

não deixam de ser notados aspectos que poderiam ser caracterizados como endógena, já que as 

mudanças foram se adaptando às necessidades internas, representadas pelas negociações da comissão 

com o CPF. 

Outro fator comprovante de uma mudança organizacional, no caso relatado, é a similitude entre as 

resistências manifestadas com as previstas nas teorias de mudanças organizacionais, o medo de mais 

trabalho e a falta de comunicação (BOYETT; BOYETT, 1999).As novas diretrizes e redefinição dos 

cargos na Cidasc promoveram principalmente mudanças em relação à avaliação de desempenho e 

consequentemente mais evidências de produtividade. Dessa forma os servidores entenderam que 

teriam que produzir, para consequentemente ser bem avaliados. O medo caracterizado por Boyett e 

Boyett (1999) com relação ao que a organização espera do funcionário, como o desempenho será 

avaliado e que tipo de feedback seria recebido foram as mesmas dos servidores da Cidasc, 

confirmando o receio de novas demandas nas atividades cotidianas ao findar o processo. 

A falta de comunicação, ocorrida devido a fatores como a distribuição geográfica da empresa e o curto 

período de tempo, prejudicou alguns funcionários que não receberam a informação, o que acarretou no 

problema principal: a dificuldade no entendimento e compartilhamento da informação. Por isso, os 
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funcionários estavam confusos em relação a aderir ou não ao plano. 

Por outro lado, as ideias propostas para contornar as dificuldades também são preconizadas na 

literatura para fazer uma mudança organizacional bem sucedida. Kotter (1990) acredita que um dos 

ingredientes necessários à mudança é comunicar cada vez mais. As alternativas de criação de um FAC 

e apresentação de slides mostram o interesse por parte dos gestores e da comissão em se fazer entender 

e disseminar a informação, indo ao encontro aos princípios de Kotter e alcançar sucesso na 

implementação do plano. 

Ainda pode-se perceber que os fatores de resistência vistos pelos agentes de mudança como uma 

barreira, ocorrem individualmente quando os mesmos confrontam os atributos da mudança a seus 

valores, crenças, expectativas, de modo a se proteger (MOURA; SOUZA, 2008). Ao criar espaços 

para que os funcionários ajudassem na construção do PCCS, possibilitou que os agentes de mudança 

adaptassem tanto o conteúdo do plano quanto as estratégias de implementação na direção esperada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no estudo realizado, compreende-se que o Plano de Cargos, Carreiras e Salários pode ser 

considerado uma estratégia de mudança organizacional. Isso ocorre na medida em que modifica 

comportamentos, institui novas atribuições funcionais ligadas ao cargo, assim como possibilita clareza 

na projeção da carreira de todos os seus membros, por exemplo, fatores que não eram previstos em um 

documento institucional. 

Também se identificou que os aspectos apontados pelos autores em relação a possíveis resistências e 

estratégias para minimizá-las condiziam com as manifestações na empresa, corroborando as assertivas 

conceituais que fundamentam os processos de mudança organizacional. 

No caso da Cidasc percebe-se que as propostas para enfrentar as dificuldades foram abrangentes e 

eficazes, mesmo que em sua grande maioria tenham sido elaboradas de forma reativa. As estratégias 

de comunicação interna para resolução das dificuldades permitiram o diálogo como uma via de mão 

dupla, não restringiu a comunicação interna apenas à comunicação descendente, ou seja, aquela que 

flui de cima para baixo na hierarquia. Integrou todos os colaboradores com a equipe responsável, 

caracterizando o que Bueno (2002) denomina de uma boa comunicação organizacional interna, feita 

de forma descendente, ascendente e horizontalmente. 

O fato de o PCCS ter sido aprimorado com base nas exigências de melhorias visando ao atendimento 

das expectativas dos colaboradores, e respeitando a agenda governamental, reforça a ideia de governo 

responsivo aos interesses coletivos, mas estabelecendo padrões de qualidade de gestão (DENHARDT, 

2012; SANTOS et al., 2012). Tal situação demonstra que a administração pública não está isenta a 

mudanças e vem se preocupando em transformar o estilo de gestão, superando a perspectiva 
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burocrática, para uma abordagem mais gerencialista, focada na redução de custos e alcance de 

resultados (SANTOS et al., 2012). 

Porém existem aspectos a serem melhorados, como os prazos de implementação. Deveria ter sido 

negociado um tempo maior com CPF ou planejada a mudança antecipadamente possibilitando maior 

tempo para esclarecimento das dúvidas o que minimizaria em grande parte as resistências encontradas. 

Há, porém outras lacunas que o PCCS não abarcou, como a inexistência de um organograma 

disponível aos servidores e público em geral. O que pode causar dificuldades na promoção do plano já 

que o mesmo depende da estruturação dos cargos, o que fica explícito nesse tipo de ferramenta e 

possivelmente a empresa não tenha essa informação sistematizada. 

Para implementação de novos processos de mudança, sugere-se dedicar um tempo maior ao 

planejamento, dispondo de prazos mais extensos para sensibilização interna, desenvolvendo 

estratégias para maior envolvimento de todos, tornando o processo mais transparente e, assim, 

legítimo. 

Como sugestões de novas pesquisas é possível investigar as consequências a longo-prazo da 

implantação do PCCS, se o processo de mudança organizacional teve desdobramentos, permitindo o 

desenvolvimento de novas políticas de gestão de pessoas e inovação nos instrumentos de gestão 

vigentes, que visem à melhoria contínua a partir de macromudanças de segunda ordem, gerando 

transformações significativas, com questionamentos que construam uma visão de futuro pautada na 

governança pública.  
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RESUMO 
O presente trabalho traz consigo a proposta de avaliar os impactos das deficiências relacionadas às Tecnologias 
da Informação (TIs) a partir da realidade dos municípios de pequeno porte de Minas Gerais. Em busca de 
compreender melhor esse contexto, foram realizados estudos teóricos e empíricos, com destaque para o 
aprendizado prático em Cambuquira (MG) e para o diagnóstico dos sites e dos Portais da Transparência dos 
municípios localizados nos Territórios de Desenvolvimento Médio e Baixo Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha, 
regiões vulneráveis do estado mineiro. A pesquisa identificou debilidades relativas ao manuseio adequado das 
TIs no contexto explorado e percorreu as suas consequências, com foco, sobretudo, para a Administração 
Pública municipal e seus respectivos processos de controle e transparência. 
Palavras-chave: tecnologia da informação; administração pública; transparência; accountability. 
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GESTÃO E TRANSPARÊNCIA EM MUNICÍPIOS MINEIROS DE PEQUENO 
PORTE SOB A ÓTICA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

FERNANDES, Myla Freire Machado 

MOURA, Nathalia Bertú 

REZENDE, João Batista 

INTRODUÇÃO 

O cenário da administração pública, dado o contexto contemporâneo marcado pelos avanços 

tecnológicos, é fortemente condicionado pelas Tecnologias da Informação (TIs). A orientação do 

funcionamento dos governos para o atendimento ao cidadão exige novos processos de trabalho, 

ampliação da interação com a sociedade e utilização intensiva de informação atualizada e, 

principalmente, acessível à população. 

A gestão pública, em seu caráter operacional, se estrutura com base em fatores de governança, 

ferramentas, processos e pessoas. No contexto de globalização e amplo desenvolvimento tecnológico, 

com redução das barreiras frente à tecnologia e ao fluxo contínuo e rápido de dados, o uso adequado 

das ferramentas gerenciais e de informação se revela crucial à atuação estatal e ao desenvolvimento de 

suas políticas e atividades cotidianas. 

A informação, em âmbito local, assume papel relevante como elo entre a administração municipal e o 

cidadão, com a finalidade de estabelecer contato formal, prestação de contas e auxiliar na formação 

das políticas públicas. Estas, em suma, são direcionadas pelo conjunto de informações - que 

novamente se destacam - sobre os cidadãos e suas respectivas realidades, bem como pelo conteúdo 

informacional por eles detido. É notório que modelar a atuação pública e manter sua confiabilidade 

são ações que dependem da aplicação das TIs de forma abrangente, acessível, adequada e com fins 

bem definidos. 

O uso das Tecnologias da Informação no setor público se associa à ideia de governo eletrônico, 

embora não a componha solitariamente. Em análise histórica e temporal, Reinhard e Dias (2005, apud 

DINIZ et al, 2009) têm trabalhado, em artigos recentes, a evolução das fases do uso das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs) no setor público brasileiro. Os autores classificaram quatro 

grandes fases da utilização das TICs no domínio público brasileiro, sendo eles: o pioneirismo, que vai 

de 1950 a meados de 1960; a centralização, de meados de 1960 até o fim de 1970; a terceirização, nos 

anos 198; e o governo eletrônico propriamente dito, a partir de 1990. 

No que tange ao compartilhamento do conhecimento entre gestores locais e cidadãos, Rezende (2007) 

ressalta o grande e constante desafio para os municípios por razões tais como a competição interna, 

dificuldades de sistematização e ausência da disseminação de cultura organizacional voltada ao 

aprendizado. Esse complexo de fatores se expande quando observado que, pelo caráter público, há a 
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influência de elementos relativos à troca de governantes e, muitas vezes, de equipes, a cada quatro  ou 

menos anos, o que prejudica o compartilhamento de experiências e conhecimentos acumulados; a fuga 

do fornecimento de informações por medo de punições ou cobranças; e a legislação rígida que se 

aplica pela necessidade de garantia do interesse público e do cumprimento dos princípios da 

Administração Pública segundo a Constituição Federal de 1988, artigo 37: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Nesse contexto, é relevante a Lei de Acesso à Informação (LAI) - Lei 12.257 de 2011 (BRASIL, 

2011), cujo objetivo consiste em regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às 

informações públicas no Brasil e que se fundamenta em seis preceitos: máxima divulgação, com 

abrangência em termos de informações e acesso; obrigação de publicar, correspondendo ao princípio 

da publicidade; promoção de um governo aberto, estimulando a criação de processos mais 

transparentes e o combate à cultura de sigilo; limitação das exceções, em que as exceções ao direito de 

acesso devem ser restritas, fundamentadas no interesse público e bem definidas; procedimentos que 

facilitem o acesso, que devem ser simples, tempestivos e de fácil compreensão; e moderação dos 

custos, evitando que os cidadãos sejam impedidos de acessar as informações por restrição financeira. 

O artigo 8º da LAI (BRASIL, 2011) estabelece que a promoção da transparência ativa é dever e 

função de todos os órgãos e entidades públicas, mas não é exaustiva ao delimitar o rol de ações a 

serem tomadas nesse sentido, dando a cada um deles alguma autonomia e papel de relevância no 

aprimoramento das formas de transparência e acesso à informação. Todavia, a Lei não garante 

necessariamente, por si só, o atendimento do direito supracitado. Nota-se que, mais importante do que 

a mera existência da legislação, é a utilização de ferramentas que viabilizem o acesso às informações 

por parte dos cidadãos de maneira organizada e efetiva. Assim, pode-se dizer que cabe aos governos, 

de modo geral, estabelecer mecanismos para adequação aos aspectos legais. 

Como consta no Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios (2013), um marco 

das políticas de transparência foi a implantação do Portal da Transparência do Poder Executivo 

Federal, em novembro de 2004, cujo objetivo é o apoio à correta aplicação dos recursos públicos pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução dos gastos pela sociedade. É, portanto, instrumento 

importante no combate à corrupção, recorrente também pelas debilidades da accountability, sendo 

esta, muitas vezes, ainda não amadurecida nos municípios de pequeno porte. 

Como empecilho, no entanto, apresenta-se o fato de que, no processo de implementação das políticas 

públicas nos municípios, especialmente os de pequeno porte, há uma tensão entre, de um lado, a 

diversidade de realidades locais e, de outro, a padronização e as normas (BRAGA, 2016). O grau de 

informatização, de capacidade de acesso e a consciência cidadã também são pontos que diferem entre 

localidades. Vale ressaltar que esses fatores compõem parte das dificuldades relacionadas às temáticas 

informacionais e trazem consigo grandes entraves frente à promoção da cidadania via manejo 
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adequado das Tecnologias da Informação pelos municípios. 

É mister que se reconheça a devida relevância do papel das informações e, consequentemente, do 

papel das Tecnologias da Informação no atual cenário governamental brasileiro e na consolidação de 

garantias constitucionais cidadãs. 

Com a Constituição de 1988, os municípios brasileiros auferiram maior autonomia via processo de 

descentralização, que almejava o fortalecimento financeiro e político de estados e municípios 

brasileiros, sendo que o destes se deu, principalmente, pelo aumento da participação sobre receitas 

federais e estaduais via Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS). Entretanto, notou-se que suas respectivas competências técnicas e 

administrativas não se encontravam preparadas e fortalecidas para as novas responsabilidades, 

encargos e compromissos propostos e mesmo o revigoramento fiscal não se deu da forma esperada 

devido à concorrência entre os municípios e às suas respectivas baixas capacidades arrecadatórias, 

somadas aos custos políticos de ampliação de impostos. 

No que tange à capacidade técnica dos municípios, que se tornou mais relevante a partir do processo 

de descentralização, tem-se que, segundo Pfeiffer (2000) e Rezende (2005), a administração pública 

convive com alguns desafios: a gestão de sua estrutura, a busca pelas melhores informações em tempo 

ágil e a utilização dessas informações de forma efetiva e em consonância com a estratégia do setor 

público - alinhando-as, por fim, às demandas dos cidadãos e à implantação e consolidação de 

processos controlados e eficazes. Como afirma Rezende (2007), o planejamento da informação, do 

conhecimento e dos sistemas de informática nas prefeituras deve estar alinhado e se integrar aos 

demais instrumentos de planejamento municipal, tais como o planejamento estratégico, o 

planejamento plurianual e o plano diretor. 

É relevante compreender que a gestão de Tecnologias da Informação envolve planejamento, execução, 

acompanhamento e controle de todas as atividades relativas aos serviços tecnológicos necessários à 

produção, disseminação e uso das informações. A TI se fundamenta, em termos mais tecnológicos, de 

acordo com Rezende e Guagliardi (2005), nos componentes de hardware e seus dispositivos 

periféricos, software e seus recursos, sistemas de telecomunicação, gestão de dados e informações. No 

entanto, o termo pode ser também utilizado para definir o conjunto composto pelos sistemas de 

informação, usuários e a gestão em si (LEITE; REZENDE, 2010). É importante destacar que, para a 

execução de suas políticas e atendimento ao interesse público, a gestão municipal precisa dispor de 

sistemas que produzam informações gerenciais e estratégicas adequadas, precisas, tempestivas, 

oportunas e personalizadas e, portanto, dos equipamentos e conhecimentos necessários para sua 

operacionalização. 

Observa-se, portanto, a relevância das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para o 

desenvolvimento de uma gestão municipal mais efetiva e capaz de gozar de sua autonomia para gerar 
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serviços de qualidade, que atendam aos anseios da população local e que garantam seus direitos como 

cidadãos. Conforme Graham (1994), Cunha (2000), Frey (2004) e Rezende e Castor (2006), a 

administração pública municipal precisa aproveitar as novas possibilidades proporcionadas pelos 

avanços das TICs em prol da melhoria do exercício da gestão municipal e da prestação de serviços, do 

aumento da responsabilização e do controle e da obtenção de economias de escala e redução de custos 

financeiros. As TICs são capazes de viabilizar a gestão dos processos internos e externos da 

administração pública municipal orientando o gestor público no conhecimento de seus cidadãos, na 

tomada coerente de decisão, na análise do desempenho do governo municipal, na aproximação com a 

sociedade e no controle sobre os processos da administração de forma integrada. 

Nesse contexto, o presente trabalho busca trazer luz ao questionamento sobre qual é, de fato, a 

influência das debilidades dos sistemas de Tecnologia da Informação na transparência e no controle da 

administração pública, com ênfase para os municípios mineiros de pequeno porte. Tem-se, como 

objetivo geral, a avaliação do contexto da accountability em tais municípios, com foco nos Territórios 

Médio e Baixo Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha, em Minas Gerais, em termos relativos à ausência 

do manuseio adequado dos sistemas de TI. Especificamente pretende-se: 

i. Analisar os impactos do manuseio inadequado das TIs sobre a realidade municipal, com 
ênfase na transparência, na accountability e no controle da Administração Pública; 

ii. Avaliar os sítios eletrônicos dos municípios mineiros dos Territórios Médio e Baixo 
Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha em termos de seu grau de transparência; 

iii. Explorar a relação entre a inadequada utilização dos sistemas de TI, a transparência, a 
accountability e o controle da administração pública a partir da experiência prática em 
Cambuquira, município mineiro. 

1. Metodologia 

Este estudo, de natureza exploratória, investigou os impactos da inadequação do manuseio dos 

sistemas de Tecnologia da Informação sobre o contexto da transparência e do controle da 

administração pública nos municípios mineiros, com foco para os que compõem os Territórios Médio 

e Baixo Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha. Utilizou-se a pesquisa do tipo exploratória em busca de 

maior conhecimento acerca da temática abordada. Seu objetivo foi proporcionar maior familiaridade 

com o problema, estruturando-se em um planejamento mais flexível para que se considerem todos os 

aspectos relativos ao fato estudado. 

Em relação aos procedimentos técnicos utilizados, realizou-se pesquisa bibliográfica em fontes 

diversas para o embasamento teórico acerca do cenário estudado e também estudos empíricos via 

imersão no município mineiro de Cambuquira e análise dos dados referentes aos sítios eletrônicos dos 

59 municípios dos Territórios Médio e Baixo Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha com o objetivo de 
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avaliá-los e relacioná-los à problemática central do presente trabalho. 

2. Revisão bibliográfica 

Nesta seção, procurou-se estabelecer o referencial teórico e as teorias de base, necessários à 

compreensão e contextualização dos temas relativos à utilização dos sistemas de Tecnologia da 

Informação por parte da Administração Pública, seja no que tange à eficiência de seus processos, seja 

nas questões de transparência, accountability e controle. 

Atualmente, é possível notar, de acordo com Coelho (2001), que os processos de reforma e 

modernização da gestão pública enfrentam o novo desafio de adaptarem-se à crescente difusão das 

inovações tecnológicas e também à expansão de um novo modelo produtivo que se associa à 

consolidação da chamada “sociedade do conhecimento”. 

Avançando na discussão sobre a LAI (BRASIL, 2011), é possível notar que essa legislação estabelece 

premissas e diretrizes que devem ser seguidas para o alcance e para o fomento do direito ao acesso à 

informação de forma plena, considerando sua imbricada relação com a “sociedade do conhecimento”, 

e, para tanto, é precisa quanto ao papel das Tecnologias da Informação nesse processo, conforme seu 

artigo 3º: 

Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental 
de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios 
básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: 
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações; 
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 
pública; 
V - desenvolvimento do controle social da administração pública. (BRASIL, 2011). 

Dessa forma, tem-se que a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à 

Informação (LAI), consiste em um marco legal que emergiu em cenário composto por um conjunto 

complexo de elementos relativos às formas de produção, uso, preservação e divulgação das 

informações pelos aparatos do Estado e por suas relações com a sociedade. O fundamento da LAI, 

portanto, se concentra na primazia da transparência do Estado sobre a opacidade (JARDIM, 2003). 

As definições de transparência e de accountability são intimamente relacionadas. Kaufmann e Bellver 

(2005) indicam a transparência como a divulgação de informações por parte das instituições para que 

sejam passíveis de avaliação ou como o grau em que os agentes externos à Administração são capazes 

de avaliar e monitorar as ações dos agentes internos, com base nas informações disponíveis para 

acesso. Para tal, se impõe como crucial a existência de um fluxo de informações confiáveis. Nesse 

sentido, são relevantes os Portais de Transparência, preconizados pela LAI. 
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Os Portais de Transparência têm a sua relevância fundamentada na crescente utilização da internet por 

empresas, governos e cidadãos – fenômeno que consiste em uma relevante oportunidade de criação de 

novos serviços e otimização da sua qualidade e custo, além de ter o potencial de proporcionar 

participação mais efetiva na gestão governamental por parte da população. A utilização governamental 

da TI envolve, conforme Bellamy e Taylor (1998), a automação de serviços públicos com vistas a 

maior celeridade, controle e eficiência internos com a adoção de sistemas operacionais e a promoção 

de uma “democracia eletrônica” pela utilização dos sítios da internet para difusão e coleta de 

informações, de modo a exercitar a cidadania e aperfeiçoar a democracia. 

Nesse sentido, a teoria da sociedade da informação, como afirmam Akutsu e Pinho (2002), que analisa 

as transformações geradas pelo advento de novas TIs e busca, a partir dela, prever mudanças futuras, 

traz como pressuposto que as tecnologias, ao ampliarem a abrangência e a magnitude do acesso a 

informações, de forma mais econômica e célere, são capazes de aumentar e melhorar a oferta de 

serviços à população - especialmente por otimizarem o gerenciamento dos processos relativos às 

atividades administrativas. Além disso, podem provocar uma redução nos conflitos sociais e desgastes 

entre população e governo, ao possibilitar maior acesso a informações acerca da Administração 

Pública, fortalecendo ações de acompanhamento e cobrança, que, por sua vez, acabam por incentivar 

uma gestão mais efetiva e eficiente dos recursos públicos e das demandas populacionais, a serem 

transmutadas em políticas públicas e demais ações governamentais. 

Aprofundando nas relações que se firmam a partir das Tecnologias da Informação entre Estado e 

sociedade, é válido destacar que, no processo de implementação das políticas públicas, Lipsky (1980) 

e Meyers e Vorsanger (2010) chamam atenção para a atuação dos chamados burocratas de nível de 

rua, que atuam na ponta da implementação e gozam de certa autonomia para adaptar os objetivos das 

políticas às suas capacidades, contingenciadas pelas peculiaridades locais, com reinterpretação das 

regras e certo grau de inovação - o que acaba por promover maior participação e legitimidade da 

gestão local, mas também traz consigo uma série de irregularidades motivadas pela quebra no 

controle. Esse problema necessita de visão estrutural que englobe a carência de uma accountability 

institucionalizada madura, com respeito à autonomia dos entes subnacionais, evitando perdas na 

inovação e respeitando as necessidades de adaptação das políticas públicas às particularidades locais 

(BRAGA, 2016); fundamenta-se, então, a estruturação de uma rede interdependente, mas capaz de se 

conectar às redes das esferas supralocais, que atue de forma complementar (POWER; TAYLOR, 

2011), agregando valor e reduzindo os custos de transação envolvidos na coordenação, especialmente 

quando se trata dos órgãos de controle interno e externo da União e do Ministério Público. Isto ocorre 

devido à produção de informação útil e pelo amadurecimento do caráter gerencial (BRAGA, 2016). 

Dialogando ainda com as políticas públicas, conforme Backer (1997, apud VAZ, 2003, p.88), a adoção 

de websites municipais pode ser entendida como uma inovação ao mesmo tempo tecnológica e de 

política pública. A partir dessa posição, descortina-se a possibilidade de entendimento do portal 
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municipal como um fenômeno multidimensional, que envolve tecnologia da informação, organização 

dos serviços públicos e da política de atendimento ao cidadão e a relação do governo municipal com a 

sociedade e os cidadãos. 

A partir do amplo debate aqui brevemente apresentado em sua essencialidade, que envolve as 

Tecnologias da Informação, a sociedade, o Estado e os seus mecanismos de controle, accountability e 

transparência, serão estruturados e apresentados os resultados da presente pesquisa. Eles resvalam, 

principalmente, nos impactos do manuseio inadequado das TIs para a gestão pública municipal e para 

as relações que se estabelecem entre Estado e sociedade, com base nos mecanismos supracitados, 

chamando a atenção para os sítios eletrônicos da administração pública e para a operação de seus 

sistemas de Tecnologia da Informação. 

3. Apresentação e Análise de resultados 

Nesta seção, serão apresentados e analisados os resultados decorrentes da presente pesquisa relativos 

aos impactos da utilização insuficiente e do manejo inadequado dos sistemas de TI, conforme aspectos 

legais e concernentes à eficiência da gestão pública, sobre a realidade municipal, ora em termos de 

transparência, como na avaliação dos sítios eletrônicos das prefeituras dos Territórios Médio e Baixo 

Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha, ambos mineiros, ora pela conjugação de transparência e 

efetividade da Administração Pública, como representado no estudo de campo realizado no município 

de Cambuquira (MG). 

3.1 Impactos da ausência do manuseio adequado das TIs sobre a realidade 
municipal 

Considerando-se que os municípios de pequeno porte, característica dos municípios estudados, 

reproduzem - ainda na atualidade e apesar das reformas administrativas - as características da gestão 

patrimonialista: personalismo, clientelismo e troca de favores, cabe observar que o manuseio adequado 

das TIs sobre a realidade municipal, com ênfase nas questões relativas à transparência e ao controle da 

Administração Pública, pode ser uma forma de combate a esse contexto histórico brasileiro que se 

mantém e se reproduz diariamente. 

Obedecer aos aspectos legais referentes à LAI e objetivar o manuseio adequado das TIs são questões 

que não se resumem a conteúdos restritos à accountability, à transparência e ao controle dos governos, 

mas se expandem para aspectos importantes de uma gestão pública municipal eficiente ao dialogar 

com o cotidiano das mais diversas áreas e setores participantes da esfera governamental. A título de 

ilustração, as TIs se fazem essenciais à Administração Pública que pretende limitar, quando necessário 

e adequado, a discricionariedade de seus atores, preservando critérios sistemáticos pertinentes ao 

controle da gestão pública e às competências decisórias; que pretende desenvolver e fortalecer as 

questões econômicas também envolvidas nesse contexto, ao passo que o manuseio das TIs se relaciona 
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diretamente com a fiscalização e com os instrumentos de controle das atividades estatais, bem como 

permite ir além e alcançar a análise dos gastos públicos e até mesmo de suas respectivas eficiências; 

que pretende instrumentalizar a Saúde com sistemas tecnológicos, por exemplo, de controle de estoque 

dos remédios da Farmácia Popular; que pretende atualizar com frequência o banco de dados do 

Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) para que os programas e recursos da Assistência 

Social sejam corretamente destinados à população; que pretende utilizar os seus meios de 

comunicação digital para divulgação dos eventos da Cultura; ou que precise, ainda, realizar, na 

Educação, as inscrições dos alunos da rede pública de ensino via sistema digital, dentre tantas outras 

pretensões e necessidades que fazem parte da realidade da gestão pública que busca atuar de forma 

eficiente, eficaz e efetiva e que dialoga com o campo de atuação das Tecnologias da Informação. 

As questões relativas ao impacto do uso adequado das Tecnologias da Informação sobre a realidade 

municipal também abarcam aspectos atinentes aos conceitos de democracia e cidadania, quando 

promovem e possibilitam, muitas vezes, maior participação da população frente ao contexto 

governamental. O controle, a transparência e a accountability da gestão pública, pontos centrais de 

análise do presente trabalho, também se relacionam com a democracia quando permitem à população a 

participação frente ao contexto governamental. Por outro lado, o aspecto democrático pode, ainda, ser 

fortalecido quando as Tecnologias da Informação trabalham e atuam em virtude de fazer com que essa 

participação se torne esclarecida e cidadã, quando, por exemplo, revestem os seus instrumentos 

digitais com a linguagem cidadã em prol do fácil acesso e compreensão das informações que são 

públicas, afinal, a participação não é factível quando não totalmente munida das informações que 

deveriam balizá-la. Nesse sentido, desenvolve-se a cidadania, ao permitir que os cidadãos são 

instrumentalizados e, em certa medida, estimulados a exercer seus direitos e deveres de forma plena e 

alinhada com a sua realidade. 

Assim, tem-se que o manuseio inadequado das TIs pelos municípios, especialmente os de pequeno 

porte, pode inibir a característica democrática e participativa de gestão, em termos de formação e/ou 

readequação de políticas públicas e demais ações governamentais conforme as demandas locais, o que 

acaba por minar a característica tão marcante de tais municípios, dada exatamente pela proximidade da 

gestão às necessidades locais. Como consequência desse processo, compromete-se a efetividade e a 

eficiência do governo em atingir os resultados esperados de sua gestão. Ademais, apresenta-se como 

entrave aos princípios de transparência e accountability, ao dificultar o acesso aos dados 

governamentais e prestações de contas e, consequentemente, o exercício do controle cidadão. Por fim, 

dificulta os próprios processos internos do governo, que poderiam ser mais ágeis, tempestivos e 

econômicos caso o pessoal interno detivesse recursos tecnológicos adequados e - os conhecimentos a 

eles associados - para desenvolver suas tarefas e atribuições. 

Não se pretende aqui esgotar as possibilidades dos impactos do manuseio inadequado e, 

consequentemente, do adequado das Tecnologias da Informação sobre a realidade municipal, 
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sobretudo com foco no controle, transparência e accountability da gestão pública, mas busca-se, 

entretanto, trazer luz a algumas das variadas facetas desses impactos e influências. É preciso ressaltar 

que as discussões que envolvem as Tecnologias da Informação circundam, invariavelmente, toda a 

gestão pública e aspectos concernentes, visto que é perceptível em seus menores, como uma simples 

tabela para controle, e maiores, como os Portais da Transparência, instrumentos de gestão. 

3.2 Avaliação dos sítios eletrônicos e Portais da Transparência dos 
municípios dos Territórios Médio e Baixo Jequitinhonha e Alto 
Jequitinhonha 

Inicialmente, desenvolveu-se estudo relativo aos sítios eletrônicos das prefeituras e Portais da 

Transparência dos municípios mineiros dos Territórios Médio e Baixo Jequitinhonha e Alto 

Jequitinhonha - utilizando dados coletados por pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro - com  

o objetivo de avaliá-los em termos de alguns critérios estabelecidos pela LAI. Os parâmetros 

selecionados, por serem considerados importantes mecanismos de promoção do controle, da 

transparência e da accountability da gestão municipal via Tecnologias da Informação, para a análise 

dos sítios e Portais foram: 

I. Apresentar-se em linguagem cidadã, como elucida a LAI em seu artigo 8º, parágrafo 3º, 
inciso I, ao afirmar que deve “conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o 
acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão”; 

II. Ser atual, “manter atualizadas as informações disponíveis para acesso”, como indica a LAI 
em seu artigo 8º, parágrafo 3º, inciso VI; 

III. Fornecer informações para contato, “indicar local e instruções que permitam ao interessado 
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio” - 
LAI, artigo 8º, parágrafo 3º, inciso VII. 

É relevante explicitar, antes da apresentação dos resultados da Pesquisa relativos a essa seara, a 

relação desse estudo com os Territórios Médio e Baixo Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha. Essas 

regiões têm sido focos de estudos a partir do desenvolvimento dos Fóruns Regionais, programa do 

Governo de Minas Gerais que busca regionalizar as políticas públicas no estado a partir do diálogo 

com a sociedade e que abarca as localidades em questão. 

Recentemente, tem sido elaborado o Plano de Desenvolvimento para os Territórios Médio e Baixo 

Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha (PDVJ) por meio de um convênio entre a Companhia Energética 

de Minas Gerais (Cemig) e a Fundação João Pinheiro (FJP), órgão de planejamento estadual. A 

primeira etapa do Plano de Desenvolvimento consiste na elaboração de um diagnóstico propositivo 

que parte das demandas levantadas nos Fóruns Regionais, somadas ao estudo dos planos existentes e 

aos levantamentos da situação atual dos municípios com relação às seguintes áreas, já contempladas 

no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e no Plano Plurianual de Ação 
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Governamental (PPAG): desenvolvimento produtivo e meio ambiente; educação e cultura; saúde e 

proteção social; segurança pública; e cidades, infraestrutura e logística. Nesse contexto, estão sendo 

sistematizadas proposições que atendam a cada uma dessas áreas, proposições estas subsidiadas por 

dados coletados para a elaboração do PDVJ e objetos de estudo e análise do presente trabalho. 

Foram estudados cinquenta e nove (59) municípios mineiros, integrantes do Território Médio e Baixo 

Jequitinhonha (Águas Vermelhas, Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Cachoeira do Pajeú, Caraí, 

Comercinho, Coronel Murta, Divisa Alegre, Divisópolis, Felisburgo, Francisco Badaró, Itaobim, 

Itinga, Jacinto, Jenipapo de Minas, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, José Gonçalves de Minas, Mata 

Verde, Medina, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra Azul, Ponto dos 

Volantes, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto e 

Virgem da Lapa) e do Território Alto Jequitinhonha (Alvorada de Minas, Aricanduva, Capelinha, 

Carbonita, Chapada do Norte, Coluna, Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos 

Santos, Gouveia, Itamarandiba, Leme do Prado, Materlândia, Minas Novas, Presidente Kubitschek, 

Rio Vermelho, Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino Gonçalves, 

Serra Azul de Minas, Serro, Turmalina e Veredinha). É importante destacar que todos os municípios 

supracitados são classificados, de acordo com dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE)/2010, como Municípios de Pequeno Porte 1 (até 20.000 habitantes) ou como 

Municípios de Pequeno Porte 2 (de 20.001 até 50.000 habitantes), considerando as suas informações 

populacionais para o ano de 2014. 

Quando é explorado o critério I, observa-se a linguagem cidadã dos sítios eletrônicos das prefeituras 

dos municípios dos Territórios Médio e Baixo Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha. Verificou-se que 

44 dos municípios puderam ser avaliados, sendo que os municípios que não foram avaliados não o 

foram por razões que impossibilitaram tal ação, como a inexistência dos sítios, a incapacidade de 

acesso a informações essenciais para a avaliação, a inatividade dos sites, dentre outros fatores. 

Os dados estudados, referentes aos municípios avaliados, foram imbuídos de critérios valorativos, via 

gradação, através de premissas legais, com base na LAI, que resvalam no uso da linguagem cidadã 

com o objetivo de avaliação desse primeiro critério estabelecido. Os municípios que mais se 

aproximaram de ter o seu sítio eletrônico cuja linguagem utilizada fosse a mais próxima da cidadã 

mais se aproximaram da avaliação de valor dez (10), nota máxima. Já os que desse fundamento mais 

se distanciaram mais se afastaram também da nota máxima possível de ser atribuída aos sítios, 

aproximando-se da avaliação de menores valores, sendo o zero (0) a nota mínima. A média geral, 

definida a partir das avaliações deliberadas pelas autoras para os municípios, foi de quatro e meio 

(4,5), sendo a avaliação média mais alta, oito e meio (8,5), alcançada pelo município de Serro e a 

avaliação média mais baixa, no valor de um e meio (1,5), referente à avaliação para o município de 

Veredinha. Com apenas cinco (5) dos municípios avaliados com apreciação média igual ou superior a 

seis (6), é possível inferir que a maioria (88%) dos municípios explorados dos Territórios Médio e 
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Baixo Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha ainda não fazem o uso da linguagem cidadã, como 

preconizado pela LAI. 

Partindo para a observação do segundo critério selecionado, que dispõe sobre a manutenção de 

informações atualizadas disponíveis para acesso, analisaram-se quais municípios, dentre os estudados, 

mantinham, em 2016 (ano de coleta dos dados), o Portal da Transparência atualizado. A partir da 

observação de cinquenta (50) Portais identificados para os municípios dos Territórios Médio e Baixo 

Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha, constatou-se que 88% dos municípios sustentavam informações 

atualizadas. Por sua vez, os nove municípios que não foram avaliados, não o foram pelas mesmas 

razões da impossibilidade de avaliação do primeiro critério. Fazendo uma observação sobre a relação 

entre os dois critérios explorados até então, percebe-se que transpor as barreiras referentes à utilização 

da linguagem cidadã pelos sítios eletrônicos das prefeituras dos municípios pode ser um obstáculo 

mais complexo do que o de manter os dados de seus Portais da Transparência atualizados. 

Analisando o terceiro e último critério selecionado, com base na LAI, para avaliação dos sítios 

eletrônicos e Portais da Transparência dos municípios estudados, que diz respeito ao fornecimento de 

informações para contato com o órgão ou entidade detentora do sítio eletrônico, verificou-se que, 

dentre os quarenta e quatro (44) sítios eletrônicos das prefeituras dos municípios dos Territórios Médio 

e Baixo Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha disponíveis para análise, trinta e cinco (35) possuíam 

campo para contato com a prefeitura em seus sítios enquanto, aproximadamente, vinte por  cento 

(20%) não possuíam. Os municípios não explorados não puderam ser analisados pelas mesmas razões 

da impossibilidade de pesquisa referente aos critérios anteriores. Considerando a relevância e relativa 

simplicidade da existência do campo para contato com as prefeituras em seus sítios eletrônicos tanto 

para quem o acessa como para as próprias prefeituras, vê-se que a implementação eficaz das políticas 

voltadas para o governo eletrônico ainda precisam ser desenvolvidas nos municípios perscrutados. 

Considerando a avaliação realizada sobre os sítios eletrônicos e Portais da Transparência dos 

municípios dos Territórios Médio e Baixo Jequitinhonha e Alto Jequitinhonha, é possível concluir que 

as ações e políticas governamentais atinentes à imbricada relação entre a Lei de Acesso à Informação e 

o processo de implementação de governos eletrônicos - decorrente do uso das Tecnologias da 

Informação - ainda precisam ocupar, de fato, agendas estatais, principalmente no caso dos municípios 

de pequeno porte, bem como desenvolver seus projetos de planejamento, execução, implementação e 

avaliação dessas ações sem perder, entretanto, o foco em suas respectivas eficácias, eficiências e 

efetividades, já que o processo de desenvolvimento da administração pública exige tais procedimentos. 

3.3 Conciliando teoria e prática a partir da experiência no município mineiro 
de Cambuquira 

Buscou-se, por fim, analisar a relação entre a inadequada utilização dos sistemas de TI e a 

transparência e controle da Administração Pública em Cambuquira, município de pequeno porte 
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localizado na região sul de Minas Gerais. A pesquisa, realizada via imersão em julho de 2016, como 

parte do Programa de Imersão em Administração e Gestão Municipal (Prinagem) da Fundação João 

Pinheiro contou com o uso de técnicas de observação direta e entrevistas semiestruturadas a fim de 

compreender a realidade da gestão local. Seu objetivo consistia, exatamente, em realizar um 

diagnóstico das debilidades e potencialidades da gestão local - junto à Prefeitura Municipal de 

Cambuquira - de modo a identificar e fazer proposições de práticas a serem replicadas ou melhoradas. 

No que tange ao manuseio das TIs, destacaram-se as questões enfrentadas cotidianamente pelo setor 

de compras e licitações da Prefeitura. O problema mais expressivo ali identificado foi a ausência de 

um método ou sistema de controle de estoque, impedindo projeções e transparência no uso dos 

materiais. Identificou-se, ainda, que não havia controle das entradas e saídas - com casos de excesso e 

perda de material - e que não havia um estoque de segurança. Além disto, não havia um catálogo de 

materiais ou uma tentativa de elaboração, o que prejudicava a especificação nos editais de licitação, 

em um contexto no qual o processo licitatório já se encontrava fragilizado, pois todos os pregões eram 

presenciais - o que demandava mão-de-obra e tempo. Estava, também, sujeita a licitação a falhas 

operacionais, pois era feita apenas a adequação de editais antigos, e de accountability, uma vez que os 

resumos das licitações eram publicados no jornal local “Panorama”, sem dispor de algum meio virtual 

e gratuito de exposição. Ademais, quase todos os processos eram executados de forma manual e os 

documentos só estavam disponíveis em sua forma física, aos quais os cidadãos poderiam ter acesso 

imediato - mas, caso desejassem possuir uma cópia, deveriam fazer um requerimento e aguardar. 

Identificou-se, também, que os servidores sentiam carência de um sistema informatizado adequado, 

pois julgavam o atual lento, pouco prático e com falhas operacionais - o que se agrava quando é 

considerada a baixa capacidade de operacionalização, já que não houve treinamento por parte da 

assessoria contratada. Por isto, o cadastro de fornecedores e demais dados ou informações de forma 

digital foi abandonado. 

A qualidade do serviço público se encontrava, então, prejudicada pela ausência de sistemas 

informatizados adequados e agregação dos dados. Isto impactava tanto as questões administrativas 

internas, tais como a necessidade de maior celeridade e confiabilidade nos processos e a análise e 

obtenção das melhores propostas de compras e fornecedores para a Prefeitura, de modo a atingir o 

interesse público, quanto as questões externas, relativas ao controle por parte da população, à 

accountability e à transparência, pois se encontrava dificultado o acesso à informação, quando 

comparado ao cenário de existência de plataformas digitais de publicização de dados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ausência do manuseio adequado dos sistemas de TI pode ocorrer por razões diversas, que abarcam 

desde a debilidade ou inexistência de uma cultura organizacional dentro da Administração Pública 
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voltada à transparência, até questões relativas à capacidade técnica, seja ela de implantação ou 

operacionalização de sistemas. Estas são justificadas também por um quadro de pessoal não preparado 

para o emprego tecnológico, devido à falta de cursos de capacitação e treinamento para sua utilização 

ou pela baixa amigabilidade dos sistemas que se encontram implantados, especialmente quando 

fornecidos por assessorias contratadas, que massificam os sistemas de modo a fornecê-los a diversas 

prefeituras de municípios de pequeno porte, sem preocupações quanto às especificidades 

administrativas de cada uma delas e as suas consequentes necessidades, que diferem entre si. 

Assim, os impactos da debilidade da utilização dos sistemas de TI nos municípios de pequeno porte 

consistem em perda de eficiência e de efetividade nos processos, o que afeta negativamente a 

qualidade das políticas públicas e serviços prestados. Ainda, são identificados sérios prejuízos ao 

controle social, à transparência e aos processos de accountability, elementos cruciais ao exercício da 

cidadania e da democracia, decorrentes da ausência de divulgação correta e gratuita e de fácil acesso 

das informações governamentais. 

Cabe observar, ainda, que a reduzida transparência, dada pela insuficiente utilização dos recursos de 

TI disponíveis, é capaz de omitir questões relativas à eficiência e à efetividade dos serviços e 

processos da Administração Pública, revelando um aspecto cíclico de comprometimento do interesse 

público. Esse ciclo se desenvolve em uma rota de baixa efetividade dos serviços (seja pela 

morosidade, pela elevação de custos, pela má gestão de recursos ou baixa absorção efetiva de 

demandas) seguida pelo baixo conhecimento quanto aos serviços, um filtro reduzido de demandas e 

propostas que poderiam oferecer soluções aos problemas e, novamente, a baixa efetividade dos 

serviços. Planos de ação adequados à solução dessas problemáticas envolvem a compreensão das 

particularidades locais, observado o aspecto micro de desenvolvimento e execução das políticas e 

serviços públicos, e a construção de uma cultura organizacional cooperativa - cujos pensamentos e 

planejamentos se expandem para além do curto prazo - e focada no interesse público e na necessidade 

de interlocução entre sociedade e Administração Pública na execução de suas atividades e alcance dos 

objetivos. 

É respondida, então, a questão sobre qual é a influência das debilidades dos sistemas de Tecnologia da 

Informação na gestão municipal, com foco para a transparência, para a accountability e para o controle 

da Administração Pública, especialmente nos municípios mineiros de pequeno porte.  
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POLÍTICA DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA: 
CONTRIBUIÇÕES DO GOVERNO ELETRÔNICO E DAS REDES 
DIGITAIS PARA SOCIEDADE CIVIL 

Andrea Remião de Almeida Brasil de Paula, 
Universidade Federal do Ceará | UFC) 

RESUMO 
Aborda o contexto da ampliação do Estado, num espectro temporal entre a década de 90 até os dias atuais, 
enfatizando a formulação e implementação de políticas de acesso à informação, apoiadas pela implantação do 
Governo Eletrônico e das Redes Digitais. Como método empírico de pesquisa, analisa a postura dos governos 
presidenciais em relação às políticas públicas de informação, contrastando os que privilegiaram a privatização e 
o segredismo das informações públicas, dos que impulsionaram a democratização ao acesso público. Enumera 
uma série de dispositivos legais que contribuíram para institucionalização da Lei de Acesso à Informação, bem 
como a implementação dos serviços públicos, com incremento de tecnologias da informação e comunicação. 
Conclui que a utilização de websites pelos governos públicos vem proporcionando uma forma mais eficiente de 
gestão, permitindo a transparência e o exercício da democracia participativa nas ações de controle social, para 
fiscalização do dinheiro público e combate à corrupção. 
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POLÍTICA DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA: 
CONTRIBUIÇÕES DO GOVERNO ELETRÔNICO E DAS REDES DIGITAIS PARA 
SOCIEDADE CIVIL 

DE PAULA, Andrea Remião de Almeida Brasil 

INTRODUÇÃO 

Contextualizamos a profunda transformação pela qual a sociedade brasileira tem passado, desde a 

promulgação da Constituição Federativa da República de 1988 até os dias atuais, principalmente em 

relação ao reconhecimento dos seus direitos políticos, entre estes, destacamos o direito de acesso à 

informação governamental. 

Enfatizamos que o controle social deu novo significado à participação da sociedade civil nas decisões 

políticas, destacando os mecanismos de participação e de representação institucionalizados pelos 

órgãos públicos, os quais passam a ser mais normativos, definidores de parâmetros e deliberadores de 

políticas. 

Neste contexto, vislumbramos a necessidade de uma relação transparente entre “governo- cidadão”, a 

fim de que se cumpra o dispositivo legal previsto no capítulo 5, artigo XXXIII da Constituição Federal 

(CF), o qual se caracteriza como marco regulatório para a democratização do acesso às informações 

públicas: 

Art. 5 - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob a pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

Nesta análise dos dispositivos legais vinculados ao acesso à informação pública, o que a história 

apresenta é que só após vinte e três anos o Brasil promulgou a Lei de Acesso à Informação (LAI), no dia 

18 de novembro de 2011, tendo sido implementada 180 dias mais tarde, pelo decreto 7.724, de 16 de 

maio de 2012. 

A LAI determina que toda informação produzida ou custodiada por órgãos e entidades públicas seja 

facultada à sociedade, a não ser que esteja sujeita às restrições de acesso legalmente estabelecidas, 

quais sejam: informações classificadas no grau de sigilo reservado, secreto ou ultrassecreto; 

informações pessoais, afetadas à intimidade e a vida privada das pessoas naturais, e; informações 

protegidas por outras legislações vigentes no país, como o caso do sigilo fiscal e bancário. 

Apontamos que um fator preponderante para a democratização do acesso às informações públicas foi o 

incremento das tecnologias da informação e comunicação que permitiu a maior abertura do Estado. 

Através da utilização de websites, o governo vem proporcionando essa forma mais eficiente de gestão e 

permitindo a transparência nos serviços e informações prestadas à sociedade cidadã. 
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Em 2010 iniciou-se a instauração do Governo Eletrônico no Brasil, seu processo de implementação foi 

complexo e moroso. Segundo JARDIM, apud Zweers & Planqué (2001, 13): 

Governo Eletrônico é um conceito emergente que objetiva fornecer ou tornar 
disponível informações, serviços ou produtos, através de meio eletrônico, a partir ou 
através de órgãos públicos, a qualquer momento, local e cidadão, de modo a agregar 
valor a todos os stakeholders envolvidos com a esfera pública. 

Através da rede mundial de computadores e das políticas públicas de acesso à informação, hoje é 

permitido à sociedade civil o controle democrático das ações do Estado e seu direcionamento para o 

alcance dos interesses coletivos, disponibilizados nos Portais da Transparência, instituídos pelos 

poderes constituídos. O Estado passa a ter por obrigatoriedade, ressaltar a transparência das suas ações, 

e, por sua vez, a sociedade civil tem o direito de fiscalizar as contas do governo, auxiliar no combate à 

corrupção e exercer o efetivo controle social. 

Destacamos que o exercício do controle social pelo “cidadão digital” apoia-se na eficácia do “governo 

digital”, como garantia da “participação digital”, ou seja, de que efetivamente os recursos tecnológicos 

de disponibilização da informação pública serão utilizados eficientemente. O que não pode ser 

confundido pela sociedade civil é a caracterização do governo como um simples fornecedor de 

serviços on-line, mas é necessário ter um olhar mais profundo sobre o assunto e assumir que hoje 

existe uma vasta gama de possibilidades de interação, através da disponilização eletrônica de 

informações públicas. 

Ressaltamos que para que tudo isso realmente funcione, é preciso que haja definição política no 

sentido da participação popular e da transparência, ou seja: o apoio dos movimentos sociais por 

direitos civis, representadas por grupos distintos da sociedade na busca de informações públicas; e, um 

Estado mais responsivo, que promova a governança eletrônica, apropriando-se da tecnologia para fins 

sociais por meio de redes abertas que disponibilizem informações integras, seguras e atualizadas. 

Nesta avaliação, fundamentamos o avanço da política pública de acesso à informação, e dos 

mecanismos que asseguram o seu cumprimento, através da abertura do Estado influenciada pelos 

organismos internacionais, intervindo nas situações de regimes totalitários e/ou ditatoriais de diversas 

nações que violavam os direitos humanos. Desta forma, reconhecemos a influência de marcos 

históricos e da justiça de transição, principalmente nos países da América Latina. 

Contatamos ainda, que a LAI exige o cumprimento legal de algumas atividades técnicas, entre as quais 

destacamos a gestão de documentos e informações, além de técnicas de que permitam um mapeamento 

dos processos e atividades desenvolvidas por cada órgão da administração pública para gestão do 

conhecimento, no intuito de estruturar documentos e registros que são produzidos e recebidos por estas 

instituições, servindo como referencial técnico para a disponibilização pública das informações no 

formato eletrônico à sociedade civil. 
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Ao refletirmos sobre o que foi exposto até aqui, construímos o seguinte problema: quais são os 

processos e mecanismos que garantem a o cumprimento da Lei de Acesso à Informação na 

administração pública? 

Nosso objetivo será identificar e discutir os elementos que ensejaram a inserção do Governo 

Eletrônico e das Redes Digitais para a sociedade civil. 

1. Discussão teórica 

A aplicação da LAI exige uma série de procedimentos da administração pública para o cumprimento 

legal dos parâmetros regulamentados por ela, dentre estes se destaca os serviços eletrônicos 

disponibilizados ao cidadão, para o acompanhamento e fiscalização, de forma objetiva e célere. 

A publicidade dos atos e gastos do governo é a contrapartida para que o cidadão possa acompanhar a 

aplicação dos recursos públicos que vêm sendo utilizados, obter conhecimento sobre as atividades 

executadas pela administração pública e averiguar se o processo de transparência pública repercute na 

redução do grau de corrupção da nação. 

Conforme destaca Carvalho Silva (2011, p. 42): “quanto mais efetiva e ampla a publicidade dos atos e 

gastos do governo, maior a eficiência da máquina pública e menor os riscos de corrupção, tendo em 

vista o caráter inibidor que a transparência possui”. 

Antes do texto constitucional de 1988 e da promulgação da LAI, o que ensejou a abertura do Estado 

para a publicação das suas informações foram os Acordos Internacionais estabelecidos por uma série 

de convenções e declarações, versando sobre o direito do acesso à informação. 

1.1 Marcos históricos para a abertura democrática do Estado 

O primeiro documento histórico a dar relevância à política de acesso à informação foi a Declaração 

Universal de Direitos Humanos, de 1948, publicizada pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Foi elaborada por representantes de diversas nações, tendo sido traduzida em mais de 500 idiomas para 

obter uma disseminação global. 

Como segundo marco podemos considerar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 

1966. Na terceira parte encontra-se o elenco dos direitos, chamados "direitos de primeira geração", ou 

seja, as liberdades individuais e garantias procedimentais de acesso à justiça e participação política. 

Como terceiro marco, destacamos a Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade e 

Expressão, datada de 2000, o qual ressalta a liberdade de expressão em todas as suas formas e 

manifestações. 

O ponto central de atenção a estes marcos históricos está na indispensável existência de uma sociedade 

democrática. 
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O artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos retrata fielmente que toda pessoa tem o direito de 

buscar, receber e divulgar informação e opiniões livremente: 

Todas as pessoas devem contar com igualdade de oportunidades para receber, buscar 
e divulgar informação por qualquer meio de comunicação, sem discriminação por 
nenhum motivo, inclusive os de raça, cor, religião, sexo, idioma, opiniões políticas 
ou de qualquer outra índole, origem nacional ou social, posição econômica, 
nascimento ou qualquer outra condição social. Toda pessoa tem o direito de acesso à 
informação sobre si própria ou sobre seus bens, de forma expedita e não onerosa, 
esteja a informação contida em bancos de dados, registros públicos ou privados e, se 
for necessário, de atualizá-la, retificá- la e/ou emendá-la. 

Portanto, o acesso à informação em poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo, fazendo 

com que o governo nas suas diferentes esferas tenha a obrigação de garantir o exercício deste direito. 

Em caso de perigo real e iminente que ameace a defesa e a segurança nacional, existem exceções para 

salvaguardar essas informações secretamente. 

Desta forma, as restrições à livre circulação de ideias e opiniões, assim como a imposição arbitrária de 

informação e a criação de obstáculos ao livre fluxo de informação, violam o direito à liberdade de 

expressão. Toda pessoa tem o direito de externar suas opiniões por qualquer meio e forma. 

Desde a metade do século XX, a Organização dos Estados Americanos (OAE) tem auxiliados seus 

países membros, através do reconhecimento do direito à informação como forma de dar 

sustentabilidade aos regimes democráticos. 

Grande parte dos países latino-americanos manteve uma política de informação às avessas, no intuito 

de preservar a cultura do segredismo, classificando parte de suas informações como sigilosas, para 

afastar o perigo de situações que comprometessem a defesa e a segurança nacional. 

O trabalho realizado pela ONU e OEA, sobre o direito à informação, a transparência pública e o 

combate à corrupção, repercutiu em tratados multilaterais, aos quais se destacam: 

- A Convenção Interamericana contra Corrupção (1996); 

- A Convenção sobre Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 
Comerciais Internacionais (1997); e 

- A convenção da ONU contra Corrupção (2003). 

Como fatores preponderantes para efetivação de uma política pública de acesso à informação, a 

reforma do Estado e a justiça de transição tornaram-se os elos necessários para que a mudança de 

cultura fosse estabelecida nestas nações e a abertura democrática do acesso à informação se tornasse 

oficializada. Segundo Cuya, (2011, p. 37), a justiça transicional é: 

O conjunto de medidas direcionada a superar os graves danos causados à sociedade 
por regimes totalitários ou ditatoriais que, em contextos de anomalia constitucional, 
cometem violações aos direitos humanos contra pessoas ou grupos de uma 
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determinada nação. Essas medidas, ainda que na atualidade não estejam integradas 
em acordo ou tratado internacional específico algum, nutrem- se dos principais 
instrumentos internacionais de direitos humanos. 

Diante destes acordos e tratados internacionais, o Brasil assume em 2011 a participação 

compromissada na Parceria para o Governo Aberto ou Open Governement Partneship (OGP), junto a 

outros 55 países. O decreto 13.117, institui o Plano Nacional sobre Governo Aberto, objetivando a 

promoção de mecanismos e ações que visem o incremento da transparência e do acesso à informação 

pública, implicando também na melhoria da prestação de serviços à sociedade civil. 

A OGP havia sido articulada por Barak Obama ex-presidente dos Estados Unidos, na 65ª Assembleia 

Geral da ONU, em 2010, a qual engendrou mecanismos para divulgação dos atos governamentais 

como forma de ampliação do controle social, para efetivação das democracias ativas e da gestão 

eficiente dos recursos públicos. 

Neste contexto, o Brasil cria a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA), formada por um 

conjunto de padrões, tecnologias e procedimentos de controle, necessários para atender as condições 

de compartilhamento e disseminação de dados e informações públicas. 

Já recentemente, em 2016, foi realizada reunião no Brasil para elaboração do 3° Plano de Ação 

Nacional na OGP, através de parceria com o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil e pelo GE-CIGA, 

através de oficinas teóricas e práticas. 

1.2 A Era das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) 

Neste cenário emergem novas configurações de infraestrutura de informação, implicando em uma nova 

ordem política que se relaciona diretamente com a tecnologia e a economia. O fenômeno da 

globalização estabelece essa conjuntura político-econômica mundialmente integrada. Isto reflete na 

adoção de uma nova organização jurídico-administrativa, como resposta de adaptação ao novo 

contexto. Observa-se nesta mudança a quebra da centralização do poder e da hierarquia burocrático-

administrativa para o avanço de um paradigma político globalizado e de segmentações políticas, 

econômicas e sociais. 

Assim, as políticas de informação acompanham a lógica do mercado mundial, caracterizada pelos 

espaços livres de fluxos desterritorializados visando a circulação do capital em toda a sua plenitude. A 

lógica do capital é sua expansão ininterrupta e a da informação é a democratização do acesso de forma 

permanente. 

Por trás desta realidade de inconsonância entre a política do Estado Moderno e as medidas urgidas pela 

nova ordem, as tecnologias da informação e comunicação exercem papel relevante no alcance 

universal das políticas de informação. O advento da Internet, rede mundial de computadores, 

pluralizou o papel dos protagonistas sociais representado pelo Estado e pelo mercado de capitais. E a 

sociedade civil? Como fica? Sabe-se que o Estado não pode patrocinar sozinho algo de tão grande 
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envergadura econômica. 

Hoje a Internet abre canais de informação e transmite conhecimento, expande relações supranacionais, 

nacionais e locais, através da sua capacidade de universalização do acesso. Mas é preciso investigar se 

quem está na base da pirâmide social, representada pela sociedade civil, está recebendo esses serviços 

a um custo adequado, a fim de atender as necessidades de informação. 

Como solução de toda essa problemática, a administração pública brasileira vem adotar o modelo 

gerencialista para resolver o paradigma conhecido como reforma do Estado. A ideia central é que 

essas relações tendem a convergir como os nós de uma rede, onde diversos atores e arenas passam a 

desempenhar funções específicas tendo, assim, papéis muito relevantes. 

A seguir destacamos o papel do governo eletrônico e das redes digitais no provimento dos serviços 

públicos destinados à sociedade civil, a fim de perceber a realidade das ações de controle social, 

voltadas para fiscalização do dinheiro público e do combate à corrupção. 

1.3 O controle social exercido através das redes digitais 

Na contemporaneidade, a utilização de websites pelos governos públicos vem proporcionando uma 

forma mais eficiente de gestão e permitindo a transparência nos serviços e informações prestadas à 

sociedade cidadã. 

Outros canais também passam a ser disponibilizados na formação dessas grandes redes oficiais. O 

Estado tem utilizado outras mídias oficiais para disponibilizar informações do interesse da sociedade, 

como o caso do Diário Oficial em formato eletrônico e uma série de repositórios digitais que podem 

ser acessados nas Páginas da Receita Federal, Controladoria Geral da União (CGU), Tribunal de 

Contas, entre outros, que oferecem uma carta de serviços ao cidadão para ser acessada digitalmente. 

Ao disponibilizarem dados e informações em plataformas da Internet, o Governo Eletrônico (e-GOV) 

torna os conteúdos informacionais de domínio público, permitindo assim a livre utilização pela 

sociedade de forma irrestrita, salvo as hipóteses de sigilo previstas nos dispositivos legais. 

A implementação do e-GOV envolve desafios políticos, estratégicos e de cooperação entre os 

envolvidos para efetivamente abrigar a participação cidadã apregoada pelo Comitê Executivo do 

Governo Eletrônico, mas que na prática ainda acontece de maneira incipiente. Diante desse desafio, o 

governo eletrônico pode ser reconhecido como uma oportunidade de repensar a forma como governos 

prestam serviços aos cidadãos, atendem às necessidades dos usuários de informação governamental e 

criam ambientes com alto grau de accountability e participação na elaboração e condução das políticas 

públicas. 

As atividades realizadas pelo Comitê Executivo do Governo Eletrônico são formuladas em um Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e envolvem autosserviços no formato digital 

para a sociedade civil, com a finalidade de gerar benefícios ao cidadão por meio de recursos 
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eletrônicos na prestação de serviços públicos. 

Anteriormente, os Decretos de 18 de outubro de 2000 e o de 29 de outubro de 2003 estabeleciam as 

regras do comitê executivo, tendo sido revogados pelo Decreto 8.638, de 15 de janeiro de 2016, que 

institui a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional e eleva o Ministério do Planejamento e Orçamento como órgão 

central. 

O Decreto 6.932, de 11 de agosto de 2009, que dispõem sobre a simplificação do atendimento público 

prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em documentos produzidos no 

Brasil e institui a “Carta de Serviços ao Cidadão”, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 4º - No âmbito da administração pública federal, os órgãos e as entidades 
gestores de base de dados oficial colocarão à disposição dos órgãos e entidades 
públicos interessados as orientações para acesso às informações constantes dessas 
bases de dados, observadas as disposições legais aplicáveis. 

De acordo com Sorj (2003, p. 03), o e-gov deve incluir o conjunto de novos instrumentos que permitem 

aumentar e modificar a participação dos cidadãos na gestão e escolha das decisões governamentais, 

bem como influenciá-las. Envolve a e-governança que se refere à utilização da Internet para aumentar 

a eficácia, a eficiência, qualidade, transparência e fiscalização das ações e serviços do governo e das 

instituições públicas; e a e-política como sendo o impacto da Internet na própria estrutura e 

possibilidades de organização política da sociedade. 

O Governo Eletrônico não deve ser apenas uma nova forma de fazer as mesmas coisas, mas sim uma 

transformação numa escala que irá alterar fundamentalmente a maneira como os serviços públicos são 

prestados e administrados. Um novo serviço público, sugerido por Anjos e Ezequiel (2011, p. 59), que 

supere traços de clientelismo e pessoalismo, utilizando as tecnologias da informação e comunicação, 

para permitir uma abertura do Estado ao público, ampliando o acesso aos serviços públicos e 

permitindo a participação do cidadão no processo político do país. 

Assim, face à atual complexidade social, os desafios, não cabem somente ao Estado. A inovação 

político-administrativa favorece a geração de múltiplos mecanismos de cooperação social e de 

participação dos cidadãos. O papel promotor do governo local, de acordo com Castells e Borja (1996, p. 

35) consiste em estimular e orientar as energias da população na direção do bem-estar coletivo e da 

convivência cívica. 

Os usuários de governo eletrônico, para Mahadeo (2009, p. 79), ao buscar a cidadania digital são 

semelhantes àqueles que já utilizam face a face os serviços de governo e que são mais engajados em 

assuntos cívicos. Tipicamente, os cidadãos digitais são susceptíveis de ter as seguintes características: 

socialmente engajados, politicamente ativos, e prestando muita atenção em mídias digitais. O uso de 

meios eletrônicos para interagir com o governo deverá, cada vez mais, ser uma extensão do seu 
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envolvimento cívico e político através dos canais tradicionais. Com a apresentação dessa nova 

realidade, um novo modelo de governo eletrônico deve ser operado no espaço virtual das cidades que se 

constituem em economias digitais, permitindo a interação numa sociedade do conhecimento, através da 

participação digital (e-participação), podendo utilizar de forma intensiva as redes e mídias sociais 

como elementos integradores desse processo de democracia. 

1.4 A inexpressível aplicação da gestão documental no Brasil 

Em contrapartida ao funcionamento eficiente dos serviços eletrônicos de informação ao cidadão, os 

gestores públicos enfrentam um desafio logístico para o atendimento de qualidade da prestação de 

informações em tempo hábil, pois a lei fixa um prazo de 20 dias, conforme estipulado no capítulo III, 

seção I, Art. II, § 1°, podendo-se utilizar, quando necessário, do recurso de prorrogação de prazo por 

mais 10 dias, segundo o que se encontra supracitado no § 2°. Desta forma, apesar da utilização de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para facilitar o acesso aos dados, ainda existem 

dificuldades internas nas instituições públicas decorrentes da falta de processamento técnico das 

informações, ou seja, da aplicação de uma política de gestão documental que permita o controle das 

informações desde a produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação até a avaliação e destinação final. 

Como hipótese para o descumprimento da LAI, a recorrência do acúmulo indiscriminado de 

documentos sem tratamento técnico nas instituições públicas, compromete os gestores quanto a 

qualidade na recuperação da informação, a conformidade aos requisitos legais e fiscais, bem como a 

preservação da memória institucional. Tudo isso contribui para a necessidade de implementação de 

uma política arquivística, capaz de fomentar a gestão de mudança de cultura, garantindo a 

transparência na administração pública. 

Torna-se estratégico para estas organizações e entidades públicas a aplicação de uma política de gestão 

documental que garanta o amplo acesso às informações, fortalecendo a disponibilização das 

informações em formato eletrônico nas redes digitais. 

O primeiro marco para gestão de documentos na administração pública brasileira é expresso pelo 

artigo 216 da Constituição Federal: “§ 2° - Cabem à administração pública na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

” 

Com o advento da lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que estabelece a Política Nacional de Arquivos 

Públicos e Privados, torna-se indispensável tanto a gestão documental pelos órgãos do poder público, 

que abrange arquivos correntes e intermediários; como a garantia de proteção aos arquivos 

permanentes: 
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Art. 1º, caput – É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial 
a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 
desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação [...] 

Art.8º, 3º- Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor 
histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados [...] 

Art. 10 – Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis [...] 

Art. 25, caput – Ficará sujeito a responsabilidade penal, civil e administrativa, na 
forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor 
permanente ou considerado como de interesse “público e social. 

A lei 8.159/1991 veio implantar a política de arquivos públicos e privados, além de promover a gestão 

de documentos e a disseminação da informação governamental. O CONARQ e o Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivos (SIGA) foram criados para assegurar que a gestão seja realizada na 

administração pública, facultar o acesso à informação, estabelecer responsabilidade penal sobre quem 

causar danos aos arquivos e estabelecer diretrizes para garantir uma eliminação eficiente. 

O decreto 4073/2003 regulamentou a lei 8.159 e deu responsabilidade aos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal no processo de preservação de documentos de valor permanente, 

demonstrando também a necessidade da gestão documental para arquivos correntes e intermediários. 

O decreto 4915/2003 criou o SIGA e a lei 11.356/2006 identificou os sistemas estruturados da 

Administração Pública Federal a partir do disposto no decreto lei n° 200/1967. 

No artigo intitulado gestão documental e direito de acesso, BERNARDES (2015, p. 27) afirma que: 

A gestão documental no setor público é, sobretudo, um dever legal e uma ação 
governamental com finalidade social: o direito à informação. Por essa razão, deve 
ser concebida e praticada como política pública, mesmo porque o acesso à 
informação antecede e viabiliza o exercício de outros direitos sociais, como a 
participação popular e o controle social. 

As técnicas de gestão documental podem ser decisivas para a disponibilização de documentos 

eletrônicos nos canais de Serviços Eletrônicos ao Cidadão (e-SIC), se for considerado pela 

administração pública os seguintes pontos: 

• controlam o fluxo de documentos desde a criação normatizada até a avaliação documental, 
marcada pela destinação final para guarda permanente, no caso dos documentos históricos; e, 
eliminação, no caso dos documentos de valor administrativos, fiscais ou técnicos que tenham 
prazos de validade prescritos em lei. Após o cumprimento destas ações, torna-se necessário 
que os conteúdos informacionais sejam analisados por especialistas na área de informação e 
classificados por assunto, criando-se meta-dados para representação e recuperação das 
informações, numa linguagem clara e acessível aos seus usuários finais. A transladação dos 
diversos suportes para o formato eletrônico exige processamentos técnicos de digitalização e 
salvamento em formatos digitais confiáveis, bem como a aplicação de softwares que façam a 
recuperação por conteúdo; 

• asseguram os princípios arquivísticos de integridade, autenticidade e confiabilidade. Já que 
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no Brasil a legislação específica para reconhecer documentos digitais ainda não está bem 
regulamentada, sendo de fundamental importância considerar a originalidade do suporte em 
que o documento é produzido. Se for em papel o que o tornará autêntico numa possível 
mudança de suporte seria a passagem por um cartório de fé pública. No caso dos 
documentos que são transferidos do papel para o formato eletrônico, esse processo ocorre 
pelo ICP-Brasil, Instituto de Chaves Públicas; e 

• otimizam a localização de documentos, entre milhares de informações produzidas pelas 
instituições públicas. Qualquer organização hoje, seja pública ou privada, necessita adotar 
uma política de controle de documentos, para não ter uma massa documental acumulada sem 
possibilidades de recuperação da informação em tempo hábil. A aplicação de Sistemas de 
Gerenciamento Eletrônico completa o ciclo de processamento técnico das informações, 
garantindo diretivas de segurança e disseminação ágil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com efeito, diversas ações, projetos e programas vêm sendo ampliados no Brasil contemporâneo, 

visando elevar o nível de acesso às informações públicas através de mecanismos legítimos, a fim de 

atender as necessidades da categoria nucleante a quem a política se destina, ou seja, a sociedade civil. 

Antes disso tudo efetivamente acontecer, por muito tempo o Brasil ficou à retaguarda, pois seu 

regramento jurídico representado pela série de dispositivos legais, não foi direcionado para garantir 

que o controle social pudesse ser exercido pela sociedade civil sobre o Estado. Nesta arena de disputas e 

embates políticos, só após vinte e três anos do reconhecimento do direito fundamental de acesso às 

informações públicas, foi promulgada e regulamentada uma lei para efetivação de uma política 

democrática. 

O exercício do controle social pelo “cidadão digital” apoia-se na eficácia do “governo digital”, como 

garantia da “participação digital”, ou seja, de que efetivamente os recursos tecnológicos de 

disponibilização da informação pública serão utilizados eficientemente. O que não pode ser 

confundido pela sociedade civil é a caracterização do governo como um simples fornecedor de 

serviços on-line, mas é necessário ter um olhar mais profundo sobre o assunto e assumir que hoje 

existe uma vasta gama de possibilidades de interação, através da disponilização eletrônica de 

informações públicas. 

Para que tudo isso realmente funcione, é preciso que haja definição política no sentido da participação 

popular e da transparência, ou seja: o apoio dos movimentos sociais por direitos civis, representadas por 

grupos distintos da sociedade na busca de informações públicas; e, um Estado mais responsivo, que 

promova a governança eletrônica, apropriando-se da tecnologia para fins sociais por meio de redes 

abertas que disponibilizem informações íntegras, seguras e atualizadas. 

Isso depende não só das tecnologias da informação e comunicação, mas de técnicas de gestão que 

permitam um mapeamento dos processos e atividades desenvolvidas por cada órgão da administração 
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pública, no intuito de estruturar documentos e registros que são produzidos e recebidos por estas 

instituições, servindo como referencial técnico para a disponibilização pública das informações no 

formato eletrônico à sociedade civil. 

Um acesso equitativo a informação pública é capaz de promover a inclusão social, política e econômica 

da sociedade civil, reduzindo desigualdades e promovendo a sustentabilidade. Estes conceitos estão 

aderentes aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pelas Nações Unidas, na 

formulação de uma agenda política para 2030.  
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RESUMO 
Atualmente, devido às inovações tecnológicas, instituições tradicionais estão cada vez mais ineficazes, para 
solucionar problemas sociais de uma maneira considerada válida para sociedade. Mediante essa adversidade, 
este artigo tem como propósito apresentar o conceito de redes sociotécnicas e articulações institucionais, e 
como elas podem ser utilizadas na governança pública de uma maneira mais horizontalizada e com maior 
pluralidade de atores. As redes sociotécnicas são aliadas a essa inovação, pois é a partir delas que são criadas 
formas de comunicação que proporcionam o fluxo de troca de informações “de todos para todos”. A pesquisa 
realizada é qualitativa e se baseia em uma revisão bibliográfica para constatação de hipótese. 
Palavras chave: redes sociotécnicas. governança pública. inovações tecnológicas. 
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REDES SOCIOTÉCNICAS E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS: 
POR UMA GOVERNANÇA MAIS PARTICIPATIVA 

LIMA, Caroline de Paula Fernandes de1 

AMARAL, Letícia Almeida2 

INTRODUÇÃO 

Com a inovação tecnológica estamos sujeitos a alcançar áreas que até o momento pareciam estar 

distantes a esses progressos, inclusive no que tange à administração pública. Nesse contexto, existem 

propostas e discussões para o desenvolvimento de novas formas de governo e a redefinição de seus 

papeis, de maneira que sejam interpretadas as reconfigurações das relações sociopolíticas 

(MENDONÇA; CASTRO, 1999; PROCOPIUCK; FREY, 2009). 

Segundo Canclini (2005), o desenvolvimento tecnológico em curso descortina possibilidades inéditas 

e promissoras para uma participação mais efetiva dos cidadãos na elaboração de políticas públicas 

culturais e na influência das decisões dos Estados nacionais. Os bens sociais, patrimônios culturais, e 

informações atualizadas e oportunas possibilitam a formação de sujeitos críticos e criativos capazes de 

exercer iniciativas mais autônomas sobre a produção e a circulação de informações. 

Junqueira (2000) afirma que nessa nova concepção de mundo, pautada na valorização do pensamento 

intuitivo e não linear, o poder mais apropriado é o da influência dos outros, onde a hierarquia dá lugar 

à rede, privilegiando-se padrões de relacionamento entre os atores em determinada situação social. 

A partir das mudanças tecnológicas, as instituições tradicionais, estão sendo cada vez mais 

insuficientes para solucionar os problemas sociais de maneiras consideradas como legítimas e efetivas 

pela sociedade. Assim, as demandas políticas e sociais passam a depender de resultados de interações 

discursivas (HAJER, 2003 apud PROCOPIUCK; FREY, 2009). Nesse sentido, Castells (1999) traz o 

conceito de Estado-rede, sendo um tipo de Estado que redefine o Estado-nação, caracterizando-se pelo 

compartilhamento da autoridade, por meio de várias instituições. 

Percebe-se que os modelos de administração realizados “de cima para baixo”, ou seja, pautado na 

hierarquia, está em decadência, pois cada vez mais há um maior engajamento das pessoas nas 

demandas públicas, seja para informá-las, pensá-las ou propor soluções, acarretando em uma maior 
                                                   
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade da Universidade Federal de 
Alfenas (UNIFAL). Possui graduação em Direito pela Fundação Machadense de Ensino Superior e 
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preservação do Patrimônio Cultural e Cultura. Tem experiência na área do Direito, com ênfase em Direito 
Civil, do Consumidor, de Família e Processual Civil. Contato: carolferlima@gmail.com. 
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(UNIFAL/MG), onde participa de projetos de pesquisa na área de gestão pública. Tem experiência na 
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horizontalização da estrutura, o que tem sido favorecido pelo uso da tecnologia. 

No contexto atual, tem sido favorecida a formação e articulação de arranjos organizacionais em forma 

de redes, seja pelos avanços tecnológicos, seja pelas mudanças econômicas e sociais. Uma 

administração flexível e conectada com a sociedade é essencial para o Estado-rede (CASTELLS, 1998 

apud PROCOPIUCK; FREY, 2009). 

Segundo Rosa, Frey e Procopiuck (2007) as mudanças institucionais que convergem no supracitado 

Estado-rede, demandam estratégias cooperativas que possam mobilizar o capital social local e 

supralocal, reunindo competências e conhecimentos acumulados na sociedade. 

Nesse sentido, pergunta-se: a tecnologia pode ser utilizada a favor da gestão pública, aliando 

sociedade e governo em novas relações institucionais, mais horizontalizadas? Parte-se da hipótese de 

que redes sociotécnicas podem ser utilizadas para a promoção de articulações institucionais mais 

horizontalizadas e diversificadas. Assim, o objetivo do presente trabalho é explicar o conceito de redes 

sociotécnicas e demonstrar como elas podem ser utilizadas para promoção de articulações 

institucionais, visando uma governança mais legítima e democrática. 

O estudo se justifica, tanto pela relevância acadêmica, sócio-política e econômica; quanto, por ser um 

tema recente e pouco estudado. Devido as evoluções tecnológicas, as instituições tradicionais, estão 

cada vez mais insuficientes para solucionar os problemas sociais de maneiras consideradas como 

legítimas e efetivas pela sociedade, sendo indispensáveis as interações discursivas (HAJER, 2003 apud 

PROCOPIUCK; FREY, 2009). 

As redes sociotécnicas são aliadas dessa inovação, pois é a partir delas que são criadas formas de 

comunicação que proporcionam o fluxo de troca de informações “de todos para todos”. Segundo 

Almeida (2014) as redes sociotécnicas podem ser entendidas como as redes sociais, onde as 

plataformas disponibilizadas pelas tecnologias da Informação e Comunicação (TIC`s) exercem um 

importante papel, embora a interação não se resuma a esse suporte. 

1. Redes sociotécnicas: conceito 

Para Lopes (2004 apud MEDEIROS, 2005) rede pode significar um conjunto de coisas ou 

circunstâncias, instituições ou até mesmo, pessoas, conectadas ao redor do mesmo objetivo. Já para 

Castells (1999), as redes são a nova estrutura social da sociedade e sua difusão altera de maneira 

significativa a operação e os resultados de processos produtivos e de experiência, poder e cultura. 

Pakman (1995) ao tratar de redes, estabelece que elas não são um objetivo em sim, mas parte de uma 

metodologia para uma ação que possibilite a manutenção, ampliação ou criação de possibilidades 

favoráveis para os membros de uma organização social. 

A rede sociotécnica não se reduz a uma rede de computadores, nem mesmo a um aglomerado de 
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pessoas, mas se constitui em uma interconexão de pessoas, o que é possibilitada pelo uso de 

tecnologias (CEBRIÁN, 1999). 

Nesse sentido, percebe-se que a rede sociotécnica possui como suporte as tecnologias, porém são 

constituídas por pessoas, dos mais variados setores que, com as redes, tem a possibilidade de se 

comunicar, expor e ter conhecimento das demandas existentes na sociedade, trocar informações, 

experiências, propor soluções, contribuindo para uma melhor gestão da coisa pública. 

Latour (1990) acredita que as redes sociotécnicas se caracterizam pela heterogeneidade, o que permite 

várias entradas e conexões plurais e complexas, sendo compostas também por pontos de convergência 

e de bifurcação formulados a todo o momento. 

A teoria de redes sociotécnicas parte da teoria ator-rede formulada por Latour, por romper paradigmas 

convencionais entre Ciências Naturais e Ciências Sociais, tendo em vista que fatos e artefatos 

científicos, se e quando alcançam uma forma final ou são estabilizados por um tempo, atingem essa 

condição através de uma rede complexa de condicionalidades e interações (LATOUR, 1990). 

Na teoria ator-rede, a rede de atores é ao mesmo tempo um ator, e sua atividade é trazer novos 

elementos para sua rede, que passa por constante redefinição e transformação. Uma rede de atores não 

se reduz a um único ator e a colaboração entre todos os envolvidos definem a forma, sentidos e 

atributos da rede sociotécnica. Essa rede é composta de relações que formulam conhecimentos 

advindos da realidade, incorporando sempre novos componentes para o seu interior, através das 

negociações feitas, sendo capaz de crescer para todos os lados e direções. O único elemento 

constitutivo da rede é chamado de nó, já as malhas são os fios conectores dos nós que sustentam a 

produção da rede (LATOUR, 1990). 

Para Latour (1994), uma rede sociotécnica não se baseia na reunião de recursos e informações, mas 

principalmente na reunião de indivíduos, num coletivo híbrido. O autor abriu portas para um campo de 

pesquisa interdisciplinar, voltado às relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA), ressaltando o quanto Ciência e Política estão interligadas, sendo impossível de se dissociar 

(CARVALHO, 2007). 

Ayres (2001) acredita que a rede deixa de ser apenas um agrupamento de pessoas, quanto mais 

participativos e colaborativos se tornarem seus integrantes. Esse processo acontece de maneira 

gradativa e natural, pois a rede sociotécnica não é construída, ela se autoconstrói. Pode-se 

potencializar e estimular a sua criação e crescimento, mas ela tem o seu próprio tempo de 

desenvolvimento. 

Para Mendonça (1999), as redes sociotécnicas vão além dos limites dos sistemas informáticos e se 

estendem ao dia-a-dia das pessoas. O advento das tecnologias informáticas comunicacionais promoveu 

grande velocidade no fluxo de informações, alterando a forma de ver e interagir com o mundo. Pode-

se observar que as redes sociotécnicas trazem muitas vantagens em várias áreas, tais como cultura, 
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políticas e relações sociais, saúde, educação, dentre outras. Além disso, por meio dessas redes pode-se 

obter novos espaços para discussão de informações, ideais, ações e projetos. 

Levy (1999) entende que a relação entre o ciberespaço e o espaço territorial pode se dar de quatro 

maneiras, quais sejam, por analogia, substituição, assimilação e articulação, sendo esta última a que 

mais agrada ao autor. Ele acredita que a articulação entre o ciberespaço e o território seja capaz de 

promover melhorias na cidade geográfica, onde a fluidez do ciberespaço compense a lentidão do 

território. 

O mesmo autor preceitua que não se trata de usar tecnologias a qualquer custo, mas sim de 

acompanhar de maneira consciente e deliberada uma mudança da civilização, que questiona, dentre 

outras, as formas institucionais (LEVY, 1999). 

2. Redes sociotécnicas e articulação institucional 

Com a ampliação dos atores envolvidos na gestão pública e as novas potencialidades que isso traz, a 

literatura sobre o tema vem enfatizando a governança, mostrando novas tendências de administração 

pública e de gestão de políticas públicas, principalmente sobre a necessidade de se estimular todo o 

conhecimento disponível na sociedade em prol de uma melhor gestão e democratização das decisões 

(FREY, 2002 e 2004 apud ROSA; FREY, 2007). 

A articulação institucional pode ser entendida como uma integração de políticas, programas, projetos e 

ações executadas pelo Estado, com a participação da sociedade. O desenvolvimento de novas 

configurações de governança para orientar a criação e implementação de políticas públicas que versam 

sobre atores com diferentes interesses é um desafio. O termo governança urbana diz respeito a gestão 

de políticas em redes colaborativas e a estruturação de um sistema local de governança, que passa pelo 

desenho e articulação de vários conjuntos de organizações e de atores sócio-políticos, sejam eles do 

setor público, produtivo ou da sociedade civil (PROCOPIUCK; FREY, 2009, ROSA; FREY, 2007). 

No âmbito de uma governança municipal, é necessária uma gestão relacional eficiente, capaz de gerar 

espaços interativos entre os mais variados atores locais e supralocais, que podem ter interesses 

semelhantes ou não, buscando a adoção de posturas proativas para se alcançar o objetivo do bem 

público (ROSA; FREY; PROCOPIUCK, 2007). 

No âmbito da gestão local, a utilização dos termos redes e parcerias, na literatura e na prática, é 

crescente, objetivando a caracterização de um novo modelo de sociedade, envolvendo governos, 

empresas privadas, agências multilaterais, ONG`s, igrejas, fundações, sindicatos, entidades 

assistenciais (KOOIMAN, 2002; FREY, 2004 apud ROSA; FREY, 2007) 

No âmbito da administração pública como um todo, as redes sociotécnicas estão ligadas a um novo 

modelo de gestão, onde a mesma se torna mais participativa, transparente e eficiente pois há um 
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aprimoramento nos processos de governança. Elas se constituem em verdadeiro espaço de construção 

do conhecimento pelos envolvidos. O papel dos gestores públicos é criar condições para que a 

sociedade se desenvolva, oferecendo ferramentas úteis e funcionais. 

Junqueira (2000) explica que as redes se dão como linguagem de vínculos das relações entre 

organizações, em interações que serão mediadas por atores sociais que procuram compartilhar as 

demandas advindas do espaço real. O mesmo autor esclarece que nas redes, os objetivos definidos 

coletivamente, articulam pessoas e instituições que buscam superar os problemas sociais de maneira 

integrada. Para Rosa, Frey e Procopiuck (2007), as redes, utilizadas como articuladora de parceiros, 

podem ser uma estratégia de gestão de políticas públicas e um meio de superação de problemas 

complexos. 

Para Junqueira (2000) o Estado, ao descentralizar seu poder, abre espaço para novos formatos 

organizacionais, que podem se constituir em uma resposta da sociedade civil às suas demandas. O 

autor acredita que as redes sociais, por exemplo, possibilitam a articulação entre as organizações e os 

atores sociais, facilitando a participação e democratização da tomada de decisão na gestão pública. 

Nesse sentido, as redes sociotécnicas surgem para vincular as relações entre organizações com as 

interações mediadas por atores sociais que buscam atender, de forma compartilhada, as demandas 

advindas das realidades sociais. Além disso, elas permitem que as comunidades recorram ao 

conhecimento e experiências de territórios diversos, o que pode auxiliar e enriquecer a gestão do 

território local (JUNQUEIRA, 2000 apud PROCOPIUCK; FREY, 2009, ROSA; FREY, 2007). 

Ademais, as redes sociotécnicas, baseadas em tramas de hyperlinks,por exemplo, criam novos espaços 

de interação comunicacional e informacional, representando uma grande oportunidade para a gestão 

urbana viabilizar estratégias endógenas em vários setores, através do descobrimento de novas 

informações, conceitos, projetos coletivos, novas experiências, que podem ser acessados pela Internet, 

promovendo, inclusive, novas parcerias entre municípios, ou instituições, aumentando as 

possibilidades da ação coletiva para o bem público (ROSA; FREY, 2007). 

De acordo com Almeida (2012), as redes sociotécnicas articulam indivíduos e movimentos culturais a 

diversas instituições, situações, cenários, meios e dispositivos através de processos de mediação social 

e cultural e são indispensáveis para manutenção do dinamismo cultural de grupos desfavorecidos, 

instrumentalizando a mobilização social em vários níveis, do local ao transnacional. Com isso, grupos 

tradicionalmente invisíveis ganham mais autonomia e maior repercussão, ganhando mais força de 

atuação política estratégica, por meio da afirmação de suas características culturais como modos de 

vida “legitimamente válidos”, e que devem ser integrados nas decisões deliberativas 

constitucionalmente reconhecidas. 

Por outro lado, além da possibilidade de se governar por redes, simultaneamente, a própria população, 

sociedade civil e demais atores buscam aumentar sua influência na política, através da reivindicação 
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de seus direitos e engajamento nos arranjos participativos e de governança (ROSA; FREY; 

PROCOPIUCK, 2007). 

O desenvolvimento das TICs ampliou a possibilidade de interação entre a esfera pública e a privada 

(PENTEADO; ARAÚJO; PIMENTEL, 2014). A possibilidade de troca de informações, de 

oferecimento de sugestões, reclamações, conhecimento das demandas e soluções já encontradas, além 

da troca de experiência entre os mais diversos atores favorece maior interação entre a sociedade civil e 

a administração pública, seja ela direta ou indireta, promovendo maior participação na gestão. 

Atualmente, tornou-se indispensável uma gestão pública que seja conectada à sociedade. Através das 

redes sociotécnicas a sociedade pode se organizar coletivamente para questionar à gestão pública algo 

que, recorrentemente, julga estar sendo realizada de maneira imprópria. Pode-se citar o exemplo das 

manifestações que ocorreram em junho de 2013 em São Paulo, cuja gota d água fora o aumento de R$ 

0,20 na passagem do transporte coletivo, que desencadeou outras manifestações, levantando várias 

outras questões. O meio que foi utilizado para organizar as manifestações foram as redes sociais e 

posteriormente as mesmas se espalharam para o restante do país. 

Outro exemplo que pode ser citado é o Plano Nacional de Cultura que é um conjunto de princípios, 

objetivos, diretrizes, estratégias e metas que orientam o poder público na formulação de políticas 

culturais e plurianuais para o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que garantam a 

valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural no Brasil. Através 

de um acesso a uma plataforma no sistema nacional de cultura, qualquer município brasileiro pode 

aderir ao sistema. Esse sistema trata-se de um novo paradigma de gestão pública da cultura no Brasil, 

que tem como essência a coordenação e cooperação intergovernamental com vistas à obtenção de 

economicidade, eficiência, eficácia, equidade e efetividade na aplicação dos recursos públicos. O SNC 

é integrado pelos sistemas municipais, estaduais e distrital de cultura, e pelos sistemas setoriais que 

foram e serão criados. 

Pode-se citar também o exemplo da Rede Nossa São Paulo, criada em maio de 2007 com a 

denominação de Movimento Nossa São Paulo e que passou a ter a denominação atual em 2010. A rede 

procura garantir uma força política para participar na proposição da agenda e discussões sobre a 

cidade, bem como no estabelecimento de metas a serem cobradas da Câmara Municipal e do Poder 

Executivo. A rede tem atuação na zona metropolitana de São Paulo e, através de suas conexões, 

também atua em outros locais, em parceria com outras redes, o que é possibilitado pelas TICs, que 

embora não seja utilizada como espaço de atuação política, contribui com a circulação de ideias e 

serve como ferramenta de comunicação e mobilização social (PENTEADO; ARAÚJO; PIMENTEL, 

2014). 

Redes de governança ou de políticas públicas locais remodeladas com a incorporação das TICs 

dinamizam seus fluxos internos e se configuram como novos meios de fortalecimento de laços sociais, 



 

 
ST 05 – POLÍTICAS DE GOVERNANÇA DIGITAL E AÇÃO PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

665 

bem como facilitam o acesso a redes nacionais ou globais como fonte de informações e recursos, além 

disso torna-se espaço de reafirmação de um coletivo identitário e permite articulações globais. As 

redes sociotécnicas podem ser entendidas, segundo Ulrich Beck (1998) como “comunidades 

translocais” que não influenciam somente seus espaços locais, mas também são capazes de repercutir 

nos níveis nacionais ou globais (ROSA, FREY, PROCOPIUCK, 2007). 

As relações estabelecidas dentro das comunidades promovem um capital social que varia conforme a 

intensidade do relacionamento entre os integrantes, confiança interpessoal e compartilhamentos, 

facilitando a coordenação e cooperação de ações coletivas buscando benefícios comuns (ALMEIDA, 

2012). 

Porém, ainda que o recurso seja facilitador da participação cidadã, é necessário que o governo seja 

aberto a essa nova mudança organizacional. Inojosa (1998) afirma que na estrutura governamental, 

incorporar a tecnologia para organizar o trabalho decorre de um diálogo entre pressões decorrentes da 

dinâmica das inovações e da abertura da instituição em adotá-las, haja vista que resultará em impactos 

nos arranjos de poder já existentes. 

Além disso, por mais que o termo pareça ser a solução para vários problemas presentes na gestão 

atual, é importante salientar seu potencial contraditório. Se, por um lado, as redes são capazes de 

fomentar a ação coletiva, a identidade coletiva, estruturas mais horizontalizadas, intercâmbio de 

informações e uma gestão supostamente mais democrática, por outro, ela pode promover novas formas 

de exclusão social dos setores que não possuem acesso aos novos arranjos institucionais (ROSA; 

FREY; PROCOPIUCK, 2007). 

3. Redes sociotécnicas: uma visão crítica 

A utilização de redes sociotécnicas na gestão pública pode contribuir com uma gestão mais 

participativa por promover, como nunca, a interação entre pessoas, instituições, organizações, 

iniciativa privada, associações, poder público, movimentos, dentre outros atores. Entretanto, sua 

aplicação é complexa, principalmente por abalar as estruturas organizacionais pré-existentes, cujos 

espaços organizacionais contam com atores dotados de poderes diversos, formando núcleos de 

resistência que visam manter a teia de interesses estabelecidos (INOJOSA, 1998). 

Nesse sentido, é fundamental que os gestores públicos estejam livres de interesses particulares, onde o 

público se mistura com o privado, e exerçam efetivamente o seu papel de gestores públicos, visando o 

bem público e da sociedade como um todo, principalmente no que tange à integração desta à gestão, 

tornando-a mais descentralizada, participativa e legítima. 

Silva (2000) apud Mafra e Naves (2009) entende que a descentralização é, de maneira geral, a 

transferência de poder, do nível nacional para instâncias subnacionais, para planejar, conduzir, 
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executar e tomar decisões. No que tange às políticas públicas, assim como entende Inojosa (1998), a 

descentralização demanda uma reestruturação interna no aparelho estatal, envolvendo várias esferas de 

governo, aspectos políticos, administrativos, técnicos e até mesmo financeiros. 

Entretanto, da mesma forma que as redes sociotécnicas podem se constituir um espaço onde se 

desenvolvem novos desenhos institucionais, que promovam uma interação da gestão pública com o 

cidadão, resultando em um processo mais horizontalizado e aberto para debates, consultas e acesso à 

informações, elas também favorecem o monitoramento e o controle social. 

Galloway (2004) preconiza que a internet faz uso de protocolos que são “como o rastro de pegadas 

deixadas na neve”, ou seja, dados ficam armazenados em roteadores, computadores, servidores que 

compõe a internet e os mesmos são utilizados como capital para um determinado mercado da 

economia informacional. Assim, tudo o que é feito na internet gera um registro, deixando um rastro 

nas redes o que motivou negócios fundados na captura, guarda e tratamento dos rastros digitais que 

são deixados pelas pessoas ao usarem a internet (SILVEIRA, 2016). 

Segundo o mesmo autor, as pessoas estavam dando a possibilidade, conscientemente ou não, de 

empresas gerenciadoras dos dados em venderem seu perfil de consumo e demais dados de navegação, 

com um nível de detalhamento que informa data e horário da navegação. 

Além disso, existem tecnologias para coleta e tratamento de dados de usuários da internet com o 

propósito de modulação de suas escolhas, muitas vezes sob a alegação de uma melhora na experiência 

do usuário. A expansão das redes, dos sensores ou da internet das coisas no dia-a-dia das sociedades 

irá ampliar esse mercado de cruzamento, coleta e venda dos dados. Os benefícios são inegáveis e 

pode-se citar a oferta de produtos mais adequados às necessidades dos consumidores e melhor 

prestação de serviços públicos através de aplicações de mobilidade e/ou sensores. Entretanto, não pode 

ser ignorado que tais ferramentas cibernéticas reduzem ou retiram a privacidade das pessoas 

(SILVEIRA, 2016). 

Daí a importância de gestores comprometidos com a coisa pública, que utilizarão de maneira ética os 

dados deixados no mundo digital e sem o objetivo de lucro, de maneira que haja uma política de 

privacidade que não vise a venda dos dados dos usuários e a vedação de sua utilização sem o objetivo 

do bem público; ou, que exiba de maneira ostensiva que os dados serão coletados, utilizados e 

vendidos à empresas. 

Outra dificuldade da utilização das redes sociotécnicas envolve a tecnologia necessária, uma vez que a 

configuração das redes possui um potencial ambivalente e contraditório, pois de um lado fomenta a 

ação coletiva e, de outro, provoca novas formas de exclusão social dos setores que não tem condições 

de acesso aos novos arranjos institucionais. Partindo do pressuposto de que o avanço da organização 

em redes está condicionado ao avanço tecnológico, bem como com a distribuição da infraestrutura de 

telecomunicação, pode-se considerar que tais processos acontecem em diferentes velocidades e de 
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maneira desigual, a depender dos setores se estão ou não tecnologicamente integrados (GRAHAM, 

1996 apud ROSA; FREY, 2007). 

A sociedade contém grupos que são excluídos. Pode-se citar, por exemplo, a exclusão associada ao 

letramento e a exclusão digital. Muitas pessoas não possuem acesso à internet, nem ao computador. 

Scalco (2014) demonstra que em algumas periferias, não há sequer o sinal de internet, ou em outras há 

a oferta por apenas uma empresa, havendo poucos planos disponíveis e pouco acessíveis 

financeiramente. Além disso, a autora demonstra que a dificuldade, além da ausência de internet, não 

está apenas na falta de dinheiro para aquisição das máquinas, mas também na capacidade de 

manutenção e atualização frequente das mesmas. 

As principais reclamações observadas por Scalco (2014) no que tange ao uso dos computadores 

decorrem da falta de conhecimento a cerca do uso dos mesmos, tais como, não sabe como agir quando 

a máquina trava, quando ela está lenta, incapacidade de abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, 

dentre outros. 

Nesse sentido Warschauer (2006) evidencia a importância de o usuário ser capaz de usar os 

equipamentos para processamento das informações. Assim, acreditam-se necessários processos de 

mediação cultural e informação a respeito dos benefícios que as TICs podem promover (ALMEIDA, 

2008). 

Castells (2003) alerta para a importância da capacidade educativa e cultural para a utilização das redes 

sociotécnicas, tendo em vista que o conhecimento está codificado na rede, sendo necessário que as 

pessoas saibam como buscar a informação, onde ela se encontra e como a transformá-la para aplicação 

nas suas próprias realidades (NOGUEIRA; ALMEIDA, 2013) 

Resta evidente que não basta uma política que apenas oferte meios para se participar das redes 

sociotécnicas, mas sim que contemple o processo como um todo, promovendo uma educação nas 

pessoas para que os usuários possam integrar efetivamente a teia. 

4. Metodologia 

A pesquisa realizada é não experimental e utiliza da vertente qualitativa, através do método de revisão 

bibliográfica, para verificação de hipótese, que partiu da perspectiva de averiguar se as redes 

sociotécnicas podem ser utilizadas para a promoção de articulações institucionais mais 

horizontalizadas e diversificadas de uma maneira mais efetiva. Segundo Flick (2009), a pesquisa 

qualitativa tem importante relevância no estudo das relações sociais, tendo em vista a pluralização das 

esferas da vida. 

Gil (2007) explica que a pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em materiais já elaborados, 

tais como livros, artigos e teses, tem caráter exploratório, uma vez que permite uma familiaridade 



 

 
ST 05 – POLÍTICAS DE GOVERNANÇA DIGITAL E AÇÃO PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

668 

maior com o problema, bem como o aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As redes sociotécnicas se configuram como verdadeiro espaço para discussão, aprendizagem, fluxo de 

informações entre os mais variados atores, públicos ou privados. Elas se constituem em uma nova 

forma de fazer a gestão pública, tornando-a mais colaborativa e participativa, sendo a expressão de 

uma realidade dinâmica onde se integram simultaneamente o público e o privado. 

Elas são capazes de promover certo grau de autonomia e condições socioculturais tendo em vista que 

possibilita a apropriação das informações e o alto nível de mudança contextual do uso  das 

tecnologias. Com os avanços na tecnologia é possível a elaboração de políticas públicas e a gestão 

pública como um todo, a partir da participação mais ativa dos cidadãos que pode ocasionar 

articulações institucionais mais horizontalizadas e com maior transparência da realidade social para a 

própria sociedade. 

Entretanto, existem vários problemas a serem superados para que elas sejam utilizadas de maneira 

efetiva e segura. Primeiramente, existe a dificuldade de adesão dos órgãos públicos a esse modelo 

organizacional, haja vista que rompe com estruturas hierárquicas centralizadores, afetando as relações 

de poder. Outra dificuldade é a formação de público com efetivo acesso, monitoramento e assistência 

técnica para seu uso. Além disso, existe o problema da invasão de privacidade dos usuários, cujos 

dados são sujeitos à venda nos mercados próprios. 

Entende-se que para que as redes sociotécnicas se efetivem como espaços mais democráticos na 

promoção da gestão pública, são necessários gestores comprometidos com o bem público e com a 

integração da sociedade na gestão, tornando-a mais participativa; um maior envolvimento de políticas 

públicas para disponibilização de recursos técnicos e educação das pessoas para verdadeira integração 

dos mais variados atores de toda a sociedade no novo arranjo institucional; e, o respeito à privacidade 

dos usuários, devendo ser exigida, por parte destes a transparência dos códigos e algoritmos utilizados, 

a utilização de softwares livres e a formulação de comitês da sociedade civil para auditar os dados 

coletados, além da propagação de uma cultura de criptografia, visando proteger o usuário que, acima 

de tudo, é um cidadão que tem, mais que o direito, o dever de participar na gestão de seu município, 

estado e nação.  
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RESUMO 
Agenda Única do Governo é o instrumento de gestão destinado a coordenar e integrar a realização de agendas 
de atividades e eventos realizados por órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, no 
âmbito do Governo de Minas Gerais, criada por meio do Decreto Estadual nº 46.964/2016 e regulamentada 
pela Resolução SEGOV nº 493/2016. Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo geral apresentar como a 
Agenda Única foi desenvolvida no âmbito no Governo do Estado de Minas Gerais, apresentar sua 
institucionalização, além das especificidades do sistema e seu processo de implantação e oportunidades e 
melhorias. 
Palavra-chave: sistema de informação; agenda única; processos; minas gerais. 
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SISTEMA AGENDA ÚNICA: 
IMPLANTAÇÃO DE UMA AGENDA DE GOVERNO 

CARMO, Débora Dias do1 

CAMPOS, Letícia Capistrano2 

LOPES, Túlio Almeida3 

INTRODUÇÃO 

A Agenda Única do Governo é o instrumento de gestão destinado a coordenar e integrar a realização de 

agendas de atividades e eventos realizados por órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 

Indireta, no âmbito do Governo de Minas Gerais, criada por meio do Decreto Estadual nº 46.964/2016 

e regulamentada pela Resolução SEGOV nº 493/2016, conforme Anexos II e III deste artigo. O 

instrumento surgiu da necessidade de maior controle das ações/eventos do governo, de modo a 

compatibilizar agendas governamentais e melhorar a coordenação política do processo. Por muitas 

vezes, eventos/ações eram realizados por uma única Secretaria sem que fossem devidamente divulgados 

interna e externamente ao Governo, conforme interesse institucional, e ficavam restritos a apenas àquele 

órgão organizador. 

O presente artigo tem por objetivo geral apresentar como a Agenda Única foi desenvolvida no âmbito 

no Governo do Estado de Minas Gerais. Esse objetivo geral, por sua vez, se desdobra nos seguintes 

objetivos específicos: 

• Apresentar como ocorreu a institucionalização da Agenda Única de Governo; 

• Apresentar as especificações do Sistema de TI elaborado para a Agenda de Governo; 

• Apresentar o funcionamento atual da Agenda de Governo; 

• Apresentar considerações finais e propor possíveis melhorias para o processo de Agenda de 
Governo. 

A seguir, o artigo é desenvolvido de acordo com o objetivo geral e os específicos acima propostos. 

1. A Institucionalização da Agenda Única de Governo 

A Secretaria de Estado de Governo - SEGOV é a responsável pela gestão e coordenação do processo de 

                                                   
1 Especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal de São João Del Rei, especialista, em andamento, 
em Gestão Pública Municipal pela Universidade Estadual de Minas Gerais, graduada em Administração 
Pública pela Fundação João Pinheiro e graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de 
Minas Gerais. 
2 Especialista em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e graduada em Administração Pública 
pela Fundação João Pinheiro. 
3 Especialista, em andamento, em Estatística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado 
em Administração Pública pela fundação João Pinheiro. 
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unificação das agendas. Para isso, foi criado o Comitê Gestor da Agenda Única do Governo, presidido 

pela SEGOV, que analisa todas as atividades e eventos do Governo, verifica a compatibilização das 

agendas, propõe remarcação/unificação de eventos caso haja sobreposição, sugere, à Secretaria-Geral, 

a participação do Governador em eventos, sugere participação de atores, convite de autoridades, dentre 

outros. 

Primeiramente foi necessário decidir como o processo seria institucionalizado e desenvolvido. Alguns 

atores envolvidos sugeriram que um sistema de informação fosse criado como solução imediata. No 

entanto, conforme a literatura nos traz4, é preciso que um processo seja institucionalizado antes que uma 

ferramenta de sistema de informação seja criada. Mais que isso, para que essa ferramenta seja criada, 

seria necessário que todos atores envolvidos no processo participassem do desenvolvimento e, para isso, 

eles precisavam se ambientar ao processo anteriormente. 

Segundo BALDAM (2007), “o que une negócio e TI é o como funcionam os processos”. O autor 

ainda traz uma reflexão muito interessante sobre a conexão dos processos com os sistemas de 

tecnologia da informação. 

Todavia, o papel da TI como promotora da revisão de processos contém também 
zonas cinzentas. As pessoas envolvidas nos negócios tendem a ficar à mercê das 
tecnologias e de seu modo de pensar, orientado para dados. Os processos ficam 
intransparentes e, portanto, não se consegue discutir sua melhoria. Afinal, o fato de 
ter em mãos os dados de um processo de compras, por exemplo, não significa que se 
saiba como estes dados foram criados. Conhecer cada nota musical isoladamente não 
indica que se conheça a sinfonia como um todo - o contexto, a seqüência, o sentido 
de cada nota, quando inserida num determinado ponto, a emoção intencionada pelo 
compositor. Além disto, para fazerem diferença, os sistemas têm de ser 
suficientemente flexíveis para se adaptar de forma dinâmica (ou pelo menos de 
forma mais ágil que sistemas habituais). Como comentam Smith & Fingar (2003, p. 
19): quão bom é um ambiente de inovação de processos, se não pode ser 
implementado em tempo de fazer diferença? Quão interessante é uma nova visão de 
processos de negócios se o custo de sua implantação excede os benefícios? Como 
pode uma empresa pensar em melhorar processos operacionais através da Cadeia de 
Valor, quando os sistemas que gerenciam seus processos de negócios são como 
“concreto endurecido”?24 Estas questões solicitam uma nova visão sobre os 
sistemas de informação: a visão da integração com a atividade-fim, ou seja, a 
integração com os processos de negócio. (BALDAM, 2007, p. 41). 

O autor ressalta que aqueles envolvidos no processo, tendem a ficar de fora quando se trata da elaboração 

de um novo sistema de informação. Para que isso não acontecesse, optou-se por institucionalizar 

inicialmente um processo sem a utilização de um sistema de informação específico para tal, dando aos 

atores flexibilidade para adaptar o processo, melhorar e se ambientarem à nova rotina. Essa decisão 

possibilitou que o processo em muito foi melhorado antes de se criar o sistema de informação. Mais que 

isso, como será apresentado ao longo do trabalho, a sistematização do processo espelhou exatamente a 

forma como ele já acontecia, com todas as melhorias propostas pelos atores que dele fazem parte. 
                                                   
4 Segundo Salgueiro (2005) a implantação de um sistema é composta por 07 etapas, a saber: mapeamento e 
otimização dos processos atuais; seleção do sistema; decisão de compra/desenvolvimento; revisão e 
adequação do processo a nova realizada sistêmica; implantação; treinamento; auditoria operacional e 
manutenção sistêmica. 
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A SEGOV elaborou um fluxo em que, primeiramente, os órgãos/entidades do Estado encaminhavam 

um formulário padrão via e-mail (apresentado no Anexo I deste artigo) com os dados de todos os 

eventos do Governo que se enquadram no controle realizado pela Agenda Única. Imediatamente, o e-

mail era respondido com a confirmação de recebimento. Uma falha identificada nessa fase, e que como 

será visto à frente, foi solucionado com a criação do Sistema da Agenda Única de Governo, é o fato de 

que a SEGOV apenas encaminhava a confirmação de recebimento, mas não atualizada as Secretarias e 

Entidades quanto aos encaminhamentos dados a cada evento/atividade. Conforme o Decreto 

46.964/2016 determinava, os eventos passíveis de controle, são: 

I. lançamento de projetos, obras, programas, ações e campanhas;  

II. inaugurações; 

III. entrega ou doação de bens móveis ou imóveis; 

IV. assinatura de atos normativos e administrativos, tais como protocolos de intenções, 

convênios e termos de parceria; 

V. coletivas e demais comunicações oficiais à imprensa; 

VI. lançamento de editais, concursos e prêmios que tenham investimento direto ou indireto da 

Administração Pública Direta ou Indireta; 

VII. entrega de medalhas, diplomas, condecorações e títulos; 

VIII. outros eventos que a Secretaria de Estado de Governo – SEGOV – considere relevantes 
para o Estado. 

Ao receber as informações do evento/atividade, a SEGOV cadastrava esses dados na ferramenta de 

calendário do Outlook, de modo que os membros do Comitê Gestor pudessem ter acesso aos eventos do 

calendário da Agenda Única. Esse calendário foi compartilhado com os membros e era atualizado 

constantemente. Para maior clareza do entendimento, apresenta-se abaixo a ferramenta de calendário do 

Outlook utilizada:  
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FIGURA 01 – Calendário Agenda Única 

 
Fonte: elaboração própria 

Com as informações dos eventos em mãos, a SEGOV então convocava todos os membros do Comitê 

para a reunião e elaborava semanalmente um Relatório para embasar as reuniões. O modelo de relatório 

era um resumo, abaixo apresentado, que é gerado pelo próprio Outlook acrescido das planilhas 

preenchidas para cada evento. 

FIGURA 02 – Calendário Outlook 

 
Fonte: elaboração própria 
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Durante as reuniões, os dados dos eventos eram deliberados. Vale ressaltar que nesse momento a 

tipologia de Davenport pode ser perfeitamente aplicada. Revisitando a literatura, segundo Davenport 

(2003), 

Dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. Num 
contexto organizacional, dados são utilitariamente descritos como registros 
estruturados de transações. Quando um cliente vai a um posto de gasolina e enche 
um tanque do seu carro, essa transação pode ser parcialmente descrita como dado: 
quando ele fez a compra; quantos litros consumiu; quanto ele pagou. Os dados não 
revelam por que ele procurou aquele posto e não outro, e não podem prever a 
probabilidade daquele cliente voltar ao mesmo posto. (DAVENPORT, 2003, p. 02) 

Nesse sentido, pode-se dizer que o formulário enviado pelos órgãos/entidades, correspondem a dados 

relativos aos eventos de governo, trazendo sua data, nome do evento, convidados, público-alvo, 

municípios beneficiados, valor do objeto, dentre outros. No entanto, para que os dados sejam dotados 

de relevância, eles são levados à deliberação do Comitê Gestor que os transforma em informações. 

Segundo Davenport (2003), 

Diferentemente do dado, a informação tem significado - a ‘relevância e propósito’ 
[...]. Ela não só ‘dá forma’ ao receptor como ela própria tem uma forma: ela está 
organizada com algum propósito. Dados tornam-se informação quando o seu criador 
acrescenta significado. (DAVENPORT, 2003, p. 04) 

Sendo assim, pode-se considerar que durante as reuniões, os membros geram propósito aos dados que 

nada mais são que simples observações quanto aos eventos/ações. Desse modo, os dados, ao serem 

deliberados pelo Comitê, são transformados em informações de acordo com a relevância política, 

administrativa e organizacional de cada evento/ação. A partir disso, as deliberações e propostas geradas 

em reunião retornavam à SEGOV para os devidos encaminhamentos. Abaixo, apresenta-se o Diagrama 

de Escopo e Interfaces do Processo, bem como seu fluxo para melhor compressão.  
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FIGURA 03 – Diagrama de Escopo e Interfaces do processo (situação atual) 

 
Fonte: elaboração própria  
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FIGURA 04 – Fluxograma do processo 

 
Fonte: elaboração própria 

Uma vez que o processo foi institucionalizado e estruturado, correções foram feitas, as dimensões 

organizacionais foram compreendidas, iniciou-se a criação de um Sistema de Informação. O Sistema foi 

criado para dinamizar o fluxo de informações e oficializar a comunicação entre os órgãos/entidades, a 

SEGOV e o Comitê Gestor. O Sistema prevê o registro dos eventos/agendas do governo, facilitando a 

visualização da abrangência e a presença institucional do Governo nos municípios mineiros. A seguir, 

apresentam-se as especificações deste novo Sistema de Agenda de Governo. 
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2. As especificações do Sistema Agenda de Governo 

A equipe da SEGOV iniciou a fase de automatização das rotinas analisando o processo documentado. 

De posse dos documentos foram elaboradas, em conjunto com os atores envolvidos, as regras de negócio 

e as premissas. Dentre as premissas pode-se destacar que o sistema deveria ser acessível pela web, 

funcionar em dispositivos móveis, possuir diferentes níveis de perfis de usuários, etc. 

A partir dessas informações a equipe de tecnologia da informação desenvolveu um sistema Web. Foi 

desenvolvido um CSS (layout) responsivo, ou seja, que se adaptasse a diferentes tamanhos de telas, 

assim, os usuários poderiam acessar com qualidade o sistema em vários tipos de dispositivos. A 

equipe de tecnologia da informação da SEGOV optou por trabalhar com a linguagem C# utilizando a 

plataforma NET, pois já havia experiência dos desenvolvedores em projetos anteriores. O sistema foi 

construído utilizando como padrão a arquitetura MVVM (Model-View-ViewModel). Esse padrão foi 

escolhido por possuir duas vantagens. Nele é fácil redesenhar a interface do usuário sem alterar o 

código e se surgir alguma mudança que altere a lógica do sistema o modelo de exibição atua como 

adaptador evitando a realização de alterações importantes no código principal. (MICROSOFT 

CORPORATION, 2017). Essas duas vantagens são importantes, pois elas garantem flexibilidade e 

segurança em eventuais mudanças que por ventura forem necessárias. 

O projeto de desenvolvimento do sistema durou 04 meses, contando do estudo inicial dos documentos 

até a entrada em produção. Abaixo algumas telas do sistema já em funcionamento: 

FIGURA 05 – Tela inicial 

 
Fonte: elaboração própria  
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FIGURA 06 – Tela de criação do evento 

 
Fonte: elaboração própria 

Atualmente o sistema é gerenciado pela equipe da SEGOV e está disponível em endereço específico 

que pode ser acessado pelos usuários com suas respectivas senhas em qualquer navegador. Ele permite 

que sejam registrados novos eventos e fornece relatórios automatizados para consultas sintéticas ou 

detalhadas de acordo com os perfis e permissões definidos previamente para o usuário que o utiliza. 

3. Funcionamento atual da Agenda de Governo 

O Sistema Agenda de Governo prevê que uma interface diretamente com seus usuários. Atualmente 

todos os órgãos da administração pública, tanto a administração direta bem como a indireta, possuem 

um cadastro para acesso ao sistema. Basicamente, os pontos focais estão concentrados nas estruturas 

das assessorias de comunicação social ou no gabinete das entidades. Foram escolhidos estes setores 

buscando a centralização da informação nos órgãos e por considerar áreas estratégicas, resultando assim, 

referências claras para os gestores do sistema. 

O processo da Agenda de Governo prevê basicamente três momentos; a entrada da informação, a 

instância de deliberação, e o produto final, a informação qualificada. Conforme o macro fluxo abaixo, 

por intermédio das secretarias as informações são inscritas no sistema. Após a inscrição, a informação 

é analisada internamente na equipe da SEGOV. Caso essa informação esteja autoexplicativa, a mesma 

é encaminhada ao comitê gestor. Em alguns momentos, sugere-se a complementação da informação, 

buscando maior clareza e detalhamento das atividades a serem realizadas. 

O comitê gestor da agenda, responsável por uma análise global dos eventos e das agendas 

governamentais, é responsável pelas definições das agendas/eventos. Após a análise desta instancia de 

deliberação a informação é levada novamente aos pontos focais e outros participantes que o comitê 

julgue necessário. 



 

 
ST 05 – POLÍTICAS DE GOVERNANÇA DIGITAL E AÇÃO PÚBLICA 

 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

682 

Conforme o Decreto Estadual nº 46.964/2016 sugere-se que 6 agendas básicas sejam cadastradas no 

sistema, a saber: Agendas comemorativas, Agendas Executivas, Agendas de Convites, Entregas, Ordens 

de Serviço, Inaugurações. A princípio outras ações são cadastradas no sistema, tais como pedido de 

agenda, sugestões de eventos e eventos técnicos. É importante ressaltar que o ideal seria o cadastro de 

todas as ações governamentais no sistema. Isso permitiria vantagens às políticas governamentais, tais 

como um maior registro das informações, a possibilidade de regionalização das ações e junção de outras 

agendas, prevalecendo o princípio da economicidade. No entanto, percebe-se que grande parte das 

agendas cadastradas são referentes à busca por participação institucional do Governador ou 

representante. Basicamente o cadastro das ações seguem os mesmos campos do Formulário de 

Cadastro da Agenda Única de Governo (anexo I). Após o cadastro, automaticamente é encaminho um 

e-mail aos usuários vinculados à instituição responsáveis pelo evento. Após o cadastro o evento está 

com o status “Não deliberado”. Destaca-se que apenas os administradores do sistema têm a 

prerrogativa de alterar o status do evento. Atualmente temos 06 status, não deliberado, deliberado, 

cancelado, adiado, comunicado e realizado. 

Atualmente o sistema Agenda de Governo é o principal canal de comunicação do comitê gestor da 

agenda e os órgãos estaduais. Por meio do sistema, é possível acompanhar todas as alterações do sistema, 

bem como as deliberações. Dos status mencionados os cinco primeiros são decididos diretamente pelo 

comitê e todos os status são acompanhados do campo de deliberações, contendo as informações 

qualificadas. 

FIGURA 07 – Fluxo de informação das ações do Sistema Agenda de Governo 

 
Fonte: elaboração própria 

Para as reuniões de comitê são preparados dois tipos de relatórios, o relatório de eventos, que contém as 

informações sucintas dos mesmos, tais como assunto, data, local e o status. Este relatório é gerado por 

intermédio de filtros escolhidos dependendo do foco da reunião. Normalmente, opta por gerar relatórios 

específicos por status, principalmente os campos “não deliberados” e “adiados”. Este relatório é 

acompanhado por um relatório detalhado contendo todas as informações das agendas cadastradas. 

Após a reunião, as informações são alteradas no próprio campo de cadastro dos eventos, atualizando a 

informações, tais como datas, horários, local, dentre outras. Destaca-se que toda alteração no sistema é 
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gerado um e-mail automático informando ao ponto focal a modificação ocorrida. Basicamente tem-se 

três indicações do comitê gestor, a inclusão na agenda governamental, a indicação de um representa ou 

o cancelamento/adiamento/incorporação de outro evento. Todas as informações são amplamente 

divulgadas para outros participantes que não possuem acesso ao sistema. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a implantação do Sistema, percebeu-se, de fato, uma sobreposição de ações governamentais e a 

realização de eventos dispersos. Em alguns momentos, foi possível incluir alguns eventos dispersos nos 

Fóruns Regionais5, respeitando a regionalização territorial delimitada por esta política pública. Outra 

ação observada foi a inclusão de outra secretaria correlata na participação dos eventos. Acredita-se que 

estas junções tornam os eventos mais completos, possibilitando melhor desenvolvimento dos mesmos. 

Outro ponto importante do sistema foi a busca e um melhor planejamento das diversas ações 

governamentais. Segundo a Resolução SEGOV nº 493/2016 é necessário o cadastro pelo menos de 15 

dias antes da realização do evento. Esta ação corrobora um melhor planejamento nas ações, 

principalmente, quando se desenvolvem eventos com a participação do Governador. 

Sobre as melhorias no sistema e no processo como um todo, se faz necessário um maior engajamento 

governamental em divulgar as informações, bem como comprometimento com as propostas de 

eventos/ações apresentadas. Um número considerável de ações governamentais não é cadastrado 

tempestivamente no sistema ou mesmo não são cadastradas. Estas ações comprometem, de alguma parte, 

o desenvolvimento do processo como um todo. 

Outra melhoria interessante seria criar a rotina de utilização do sistema durante as reuniões. Nesse 

sentido, a informação deliberada no próprio Comitê Gestor, estaria disponibilizada em tempo real para 

os órgãos/entidades da Administração Pública Estadual. 

E por fim, para a expansão do sistema seria necessário a inclusão de outros entes correlacionados ao 

poder público no sistema. Atualmente temos apenas 6 instituições que manifestaram interesse na 

inclusão. No entanto, percebe-se que a comunicação com essas instituições ainda não é eficiente.  

                                                   
5 Os Fóruns Regionais são um espaço aberto pelo Governo do Estado de Minas Gerais para garantir a 
presença da população na construção e no planejamento das políticas públicas. As diferentes realidades e 
desafios dos 17 Territórios de Desenvolvimento são debatidos nos encontros com a sociedade civil e 
representantes dos governos federal, estadual e municipais. (MINAS GERAIS, 2017) 
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ANEXOS 

ANEXO 01 - Formulário de Cadastro da Agenda Única de Governo 
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ANEXO 02 - Decreto 46.964/2016 
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ANEXO 03 – Resolução SEGOV nº 493, de 15 de março de 2016 
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RESUMO 

O paradigma dos dados abertos vem ganhando espaço na gestão pública brasileira, tendo sido incorporado ao 
direito de acesso à informação, conforme regulado pela Lei de Acesso à Informação (LAI). Nesse sentido, o 
artigo objetiva refletir sobre as possibilidades e os desafios institucionais à implementação desse paradigma no 
Brasil, a partir da análise da LAI e sua aplicação na Administração Pública Federal (APF). Para tanto, é realizado 
um estudo de caso da política de dados abertos do Governo Federal (Decreto nº 8.777/2016), tomando como 
unidades de análise os pedidos de acesso à informação, bem como os recursos julgados em última instância pela 
Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI). As evidências revelam um espaço “cinzento” criado 
pela regulamentação da LAI na APF, o qual abre espaço para o não atendimento de pedidos de acesso a 
informações em formato aberto. 
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TRANSPARÊNCIA E DADOS ABERTOS NO GOVERNO FEDERAL: 
POSSIBILIDADES E DESAFIOS A PARTIR DA LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO 

POSSAMAI, Ana Júlia 

SOUZA, Vitoria Gonzatti de 

INTRODUÇÃO 

O paradigma dos dados abertos governamentais (open government data – OGD) vem ganhando espaço 

na agenda da gestão pública brasileira, especialmente a partir do protagonismo desempenhado pelo 

país na Parceria para o Governo Aberto (Open Government Partnership – OGP), em 2011. Na ocasião, 

o país assumiu compromissos no âmbito da participação, colaboração, combate à corrupção e 

transparência. Por dados abertos governamentais entendem-se os dados públicos, disponibilizados na 

Web em formato aberto (não proprietário), estruturados e compreensíveis logicamente por máquina, 

de modo que qualquer um possa livremente acessar, reutilizar, modificar e redistribuir, para quaisquer 

finalidades, estando sujeito a, no máximo, exigências de creditar a sua autoria e compartilhar sob a 

mesma licença (WORLD..., 2009; OPENGOVDATA, 2007). 

Incorporado em 2011 no âmbito do direito à informação (Lei nº 12.527/2011) e promovido a partir da 

criação do Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br), em 2012, o paradigma dos dados abertos 

ascendeu na agenda do Governo Federal com a publicação do Decreto nº 8.777/2016, que editou a 

Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal. Além de dispor sobre os objetivos e a 

governança da nova Política, o Decreto nº 8.777 adicionou à regulamentação da Lei de Acesso à 

Informação – LAI (Decreto nº 7.724/2012) a possibilidade de solicitação de abertura de base de dados 

por meio dos mesmos procedimentos de transparência passiva regulados pela LAI. 

Nesse sentido, a compreensão das possibilidades e dos desafios à implementação do paradigma dos 

OGD na gestão pública brasileira, interessa a análise das normas e regulamentos que versam sobre o 

direito à informação pública, seu escopo e seus limites, bem como sua aplicação no que se refere à 

abertura de dados. Para tanto, serão analisados os pedidos de acesso à informação, protocolados junto 

ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), bem como os recursos julgados 

em última instância pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), em período anterior 

e posterior à edição da Política de Dados Abertos. 

O artigo está estruturado em seis seções, além desta Introdução. Na segunda seção, abordam- se as 

sinergias e as diferenças existentes entre o direito de acesso à informação pública e o paradigma dos 

dados abertos. Em seguida, relata-se a aproximação do paradigma à agenda da transparência e do 

acesso à informação pública no Brasil, por meio da liderança desempenhada pelo país na Parceria para 

o Governo Aberto. Por sua vez, na terceira parte, são analisados os procedimentos de transparência 
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passiva e de transparência ativa, criados pela LAI, destacando, na norma, diferentes dispositivos que 

atendem aos princípios fundamentais dos OGD. Analisadas as possibilidades apresentadas para a adoção 

do paradigma dos dados abertos no âmbito da institucionalidade vigente, segue-se a análise dos desafios 

impostos. Para tanto, primeiramente, apresentam-se as restrições de acesso à informação e – por 

conseguinte – à abertura de dados governamentais, conforme regulados pela LAI e o decreto que a 

regulamenta no âmbito da Administração Pública Federal – APF, o Decreto nº 7.724/2012. Com base 

nesses parâmetros, na sexta seção realiza-se uma análise quali-quantitativa do tratamento dispensado 

aos pedidos de acesso à informação, protocolados no e-SIC da APF entre maio de 2015 e julho de 

2017. A essa, soma-se uma análise qualitativa dos recursos julgados pela CMRI no mesmo período no 

que tange a pedidos relacionados à abertura de dados ou à solicitação de dados em formatos ou 

(des)agregações específicos. Com tanto, busca-se identificar as justificativas proferidas para a 

manutenção ou a reversão de denegatórias de abertura à de informação solicitada. Ao verificar na prática 

o efeito da institucionalidade vigente sobre a adoção do paradigma dos dados abertos governamentais, 

busca-se não só identificar o tratamento conferido à temática pelos órgãos, mas também pautar os 

avanços e os desafios à realização da transparência pública na Era Digital. 

1. Direito à informação e dados abertos governamentais 

Os OGD estão intrinsecamente vinculados ao direito de acesso à informação e à transparência 

governamental, na medida em que ambos visam ampliar a disponibilidade de informações públicas 

detidas pelo setor público (JANSSEN, 2012; GIGLER, CUSTER, RAHEMTULLA, 2011; 

WEINSTEIN; GOLDSTEIN, 2013). Ao funcionamento das poliarquias, entende-se como fundamental 

o livre acesso e compartilhamento de informações sobre as atividades governamentais, necessários para 

o entendimento esclarecido e a participação efetiva dos cidadãos na formação das preferências. Segundo 

Dahl (2012), a opacidade dos processos governamentais produz uma vantagem natural para a elite 

(política e burocrática) que detêm o conhecimento e as informações dos meandros da política, ao que se 

devem contrapor necessariamente instrumentos de acesso à informação pública, com a finalidade de 

permitir um maior controle social sobre as atividades estatais – e, assim, evitar um movimento em 

direção à guardiania platoniana. 

No âmbito da promoção do Governo Aberto (GÜEMES; RAMÍREZ-ALUJAS, 2012), para além do 

princípio da publicidade e da ampla divulgação, a transparência requer mecanismos que viabilizem e 

facilitem o acesso à informação pública, bem como sua adequada compreensão e reutilização para fins 

de evidenciação. A evidenciação consiste na possibilidade de realizar inferências (LAPORTE; 

DEMCHAK; FRIIS, 2000). Para tanto, em se tratando de informações públicas cada vez mais 

armazenadas em ambientes digitais (governo digital), importam não só o acesso e a estrutura da 

informação, mas também o formato (não proprietário) da base digital em que está registrada. Isso 

porque, não se pode exigir do cidadão que se arque com os custos de utilizar uma solução proprietária 
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(ex.: Microsoft Office) para realizar seu direito de acesso à informação pública, por exemplo. Afinal, a 

informação é pública e lhes é propriedade de direito (PELED, RABIN, 2011). Portanto, a 

possibilidade de acesso e reutilização de dados abertos governamentais, de maneira continuada (e não 

apenas a cada ano eleitoral), cumpre com o requisito de evidenciação da transparência, dado que 

confere condições mínimas para se analisar, verificar, esclarecer, fiscalizar e acompanhar questões 

públicas variadas (DINIZ; GUIMARÃES, 2013; ACCESS INFO, 2010). 

A despeito das sinergias, há também diferenças nas abordagens e estratégias vinculadas à defesa e 

promoção do direito à informação, por um lado, e aos OGD, por outro. Em especial, o direito à 

informação pública busca garantir o acesso a informações qualitativas e quantitativas, armazenadas em 

documentos, atas, memórias, relatórios, etc., independente do formato em que se encontram (GIGLER, 

CUSTER, RAHEMTULLA, 2011). O argumento de seus defensores (em geral, ligados a movimentos 

de direitos humanos e democratizantes) assenta-se no exercício de um direito (fundamental) per se, 

mas também instrumental para a realização de outros direitos, tais como o direito à liberdade de 

expressão, opinião e participação informada (DAHL, 2012; JANSSEN, 2012). O paradigma dos dados 

abertos governamentais, por sua vez, concentra-se não só em medidas que viabilizem o acesso a 

informações públicas, mas também em aspectos técnicos e legais. Seus defensores (em geral, hackers 

civis ou empreendedores) buscam assegurar a todos os membros da sociedade condições mínimas para 

(re)aproveitar o valor social, político e econômico inerente às informações públicas geradas e 

coletadas pelo Estado, sem restrição (UBALDI, 2013; JANSSEN, 2012; YU, ROBINSON, 2012; 

ACCESS INFO, 2010; GIGLER, CUSTER, RAHEMTULLA, 2011). 

A contribuição dos OGD à temática da transparência tampouco é consenso entre especialistas. Yu e 

Robinson (2012), fazendo eco a críticas apresentadas por especialistas (e.g. HELLER, 2011), 

questionam quais ganhos de transparência os OGD trouxeram sobre a gestão, as deliberações e os 

resultados das políticas públicas e dos recursos nelas investidos. Para os autores, a ênfase nos dados 

abertos governamentais ofusca o propósito último e original do Governo Aberto: a prestação de conta e 

a responsabilização (accountability). A despeito da associação entre Governo Aberto e OGD, os autores 

contendem que cada prática pode existir sem a outra. Por um lado, um governo poderia ser transparente, 

mesmo se suas políticas de transparência não se apoiarem sobre novas tecnologias. Por outro lado, um 

governo poderia fornecer dados abertos apenas sobre tópicos práticos e politicamente neutros (tais como 

tabelas de horários de ônibus, restaurantes vistoriados pela vigilância sanitária, indicadores 

epidemiológicos, etc.), e não processar reformas mais amplas da transparência e do controle social, 

permanecendo profundamente opaco e longe da prestação de contas. Ao deslocar a accountability do 

foco conceitual dos esforços por um Governo Aberto, Yu e Robinson (2012) argumentam que a abertura 

de alguns dados governamentais serviria apenas para aplacar o apetite da sociedade por mais 

transparência. Assim, seria fácil imaginar um país politicamente fechado disponibilizando largas bases 

de dados em formato aberto, mas sem avançar em nada na accountability pública. 
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Embora à primeira vista convincente, o argumento dos autores é contestado por Weinstein e Goldstein 

(2012). Em primeiro lugar, relatam que as primeiras experiências de abertura de dados (ainda que de 

natureza incontroversa e não política) abrem espaço para que o público passe a demandar outros 

conjuntos de dados que lhe pareçam relevantes, seja para fins de accountability, seja para a prestação 

de serviços. Em segundo lugar, ponderam que um plano de dados abertos envolve não só a abertura de 

conjuntos de dados em um portal, mas uma reorientação na produção e gestão da informação por parte 

das burocracias para atender aos requisitos dos formatos abertos, bem como atender às demandas 

informacionais futuras que, por direito, virão e às quais, por dever, deverão responder. Conforme os 

autores, essa alteração de rotina levaria à assunção da percepção de que as informações guardam maior 

valor se armazenadas em formatos mais adaptáveis à reutilização. Também, conduziria à 

institucionalização do compromisso com a abertura. No entanto, não se pode esperar que sem requisitos 

mínimos de liberdades civis e direitos políticos, dificilmente os OGD conduzirão à maior accountabiliy 

(PEIXOTO, 2013)1. 

Haja sinergias ou divergências, no caso brasileiro, contudo, as trajetórias da institucionalidade de 

ambos os movimentos não representam uma dualidade, mas se retroalimentam. O direito de acesso à 

informação pública foi assegurado ainda em 1998, na Constituição Federal. Porém, somente viria a ser 

regulado em 2011, com a edição da Lei nº 12.527, a Lei de Acesso à Informação. A LAI regulamenta o 

acesso de qualquer cidadão às informações sob a custódia dos órgãos e entidades públicos. Além de 

estabelecer o processo para a solicitação de informações, prazos de respostas e possibilidades de recurso 

(transparência passiva), a norma versa sobre as informações cuja publicação é obrigatória, 

independentemente de requerimento (transparência ativa). Nesse âmbito, estabelece não só o conteúdo 

mínimo a ser publicado, mas também alguns requisitos, dentre os quais a possibilidade de acesso e 

gravação de relatórios em formato aberto. Ao incorporar essa previsão, em sintonia com os 

compromissos brasileiros assumidos na Parceria para Governo Aberto, a LAI tornou-se a primeira 

norma de acesso à informação no mundo a adotar em seu escopo o paradigma dos dados abertos. 

2. Parceria para Governo Aberto: direito à informação, transparência e 
dados abertos 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88) assegura o direito à informação de interesse 

particular ou de interesse coletivo ou geral como um direito fundamental, listado dentre o rol de 

direitos individuais e coletivos do Artigo 5º do texto constitucional. A esse direito, soma-se o princípio 

da publicidade, a reger a Administração Pública, conforme disposto no Artigo 37. Por sua vez, o Artigo 

216 estabelece a responsabilidade da administração pública sobre a gestão dos documentos públicos, 
                                                   
1 Peixoto (2013), ao analisar os argumentos de Yu e Robinson (2012) e de Weinstein e Goldstein (2012): “os 
autores ignoraram a possibilidade de que, mesmo quando a publicação de dados adaptáveis que poderiam 
promover a accountability pública [...], a accountability real ainda pode estar longe de ser alcançada” 
(PEIXOTO, 2013, p. 212, tradução nossa). Em suma, esse debate lança luz sobre as potencialidades dos dados 
abertos governamentais, sem desmerecer a iniciativa. 
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cabendo a ela tomar providências, para franquear sua consulta, nos termos da lei. 

De 1988 até a regulamentação efetiva desse direito de acesso à informação pública, em 2011, 

diferentes normas e medidas objetivaram abrir a caixa preta do Estado brasileiro, seja reafirmando o 

direito de acesso ou regulando o sigilo, seja reafirmando o dever da publicidade e orientando a 

divulgação das informações públicas2. Em conjunto, essas medidas conferiram credenciais para que o 

governo brasileiro viesse a atuar como protagonista da Parceria para Governo Aberto – a Open 

Government Partnership (OGP)3, lançada em 20 de setembro de 2011. Na ocasião, o governo brasileiro 

instituiu o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto e lançou seu 1º Plano de Ação, documento 

em que assumiu 32 compromissos, dentro os quais o de “desenvolver os procedimentos e adquirir a 

experiência necessária para a implantação do Sistema Federal de Acesso a Informação” (BRASIL-CGU, 2011, p. 

06). Dois meses mais tarde, em 18 de novembro de 2011, seria finalmente publicada a Lei nº 12.527, 

denominada Lei de Acesso à Informação - LAI. 

Para além de acelerar a apreciação do PL que há anos tramitava no Congresso, a participação brasileira 

na OGP trouxe para o mesmo campo de ação do acesso à informação e da transparência pública a 

temática dos dados abertos governamentais. No primeiro Plano de Ação, compromissos de publicação 

de dados abertos foram assumidos por três dos cinco órgãos signatários do documento: a Controladoria- 

Geral da União (CGU), o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Por parte do MP, além dos compromissos em disponibilizar 

bancos de dados em formato aberto, destaca-se o de desenvolver um ambiente virtual para simplificar a 

pesquisa e o acesso aos dados públicos em formato aberto, bem como um arranjo institucional a sustentar 

a política de promoção dos dados abertos governamentais. Assim, em 2012, seriam lançados o Portal 

Brasileiro de Dados Abertos e a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA). 

Com efeito, essa aproximação das agendas de transparência e dados abertos por ocasião da Parceria 

para Governo Aberto imprimiria um rumo inovador para a legislação brasileira sobre acesso à 

informação. Isso porque, previu-se não apenas a instituição da transparência passiva, via criação de um 

sistema federal de acesso à informação, mas também a instituição da transparência ativa, por meio da 

publicação de um rol mínimo de informações na internet, independentemente de requisição e em 

formatos diversos, inclusive abertos e processáveis por máquina. Analisaremos esses e outros aspectos 

da LAI nas seções seguintes, na qual buscaremos destacar a adoção de princípios mínimos do paradigma 

                                                   
2 Para um histórico das normas e medidas de transparência, publicidade e acesso à informação criadas no 
período de 1988 a 2011, ver Possamai (2016). 
3 Oficialmente a OGP foi lançada em 20 de setembro de 2011, quando os oito países fundadores da Parceria 
(África do Sul, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido) assinaram a 
Declaração de Governo Aberto e apresentaram Planos de Ação. A iniciativa internacional tem como objetivo 
difundir e incentivar práticas governamentais relacionadas à transparência dos atos governamentais e ao 
acesso às informações públicas, ao combate à corrupção, à participação social e ao fomento de novas 
tecnologias, de maneira a tornar os governos mais abertos, efetivos e responsáveis. Convidado pelo Governo 
dos Estados Unidos para copresidir a OGP, a participação brasileira no evento serviu de estímulo 
fundamental para a adoção de compromissos e ações nesses âmbitos, dentre os quais destacamos o da 
transparência e do direito à informação. 
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dos OGD na norma mais ampla. 

3. Lei de Acesso à Informação (LAI) e dados abertos governamentais 

A LAI regula o acesso às informações contidas em registros ou documentos (físicos ou eletrônicos), 

produzidos ou acumulados órgãos ou entidades públicos, bem como informações produzidas ou 

custodiadas por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com o setor público. 

Esse direito compreende os dados e as informações, para muito além dos relacionados à execução 

orçamentária e financeira, já exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

101/2000). Em consonância com jurisprudência internacional, a norma adota o princípio da 

divulgação máxima, em que o acesso é a regra, e o sigilo, a exceção. Entende-se, assim, que todas as 

informações coletadas ou armazenadas por órgãos estatais são públicas, devendo o acesso a elas ser 

restringido apenas em casos específicos e por período de tempo determinado, como veremos na seção 

05. 

Para assegurar esse direito, a LAI definiu os procedimentos formais para se protocolar uma solicitação 

de informações e as sanções em caso de seu descumprimento por parte dos agentes públicos. Portanto, 

o que até então era realizado de maneira informal, estando seu atendimento sujeito à 

discricionariedade do órgão ou entidade públicos, passou a ser realizado por meio da criação de um 

serviço de acesso à informação (SICs), operável por qualquer meio legítimo (físico ou eletrônico), 

compondo a chamada “transparência passiva”. Conforme a LAI, as solicitações realizadas via SIC são 

gratuitas e independem de motivação ou justificativa. Devem, contudo, conter a identificação do 

requerente. Ao órgão ou à entidade pública demandada caberá conceder a informação, se disponível, em 

um prazo máximo de resposta (20 dias, prorrogáveis por mais 10). Caso não a possua, deverá remeter 

para outro órgão ou entidade que a detenha. Em caso de recusa, total ou parcial, do acesso pretendido, 

o órgão deverá indicar as razões de fato ou de direito para tanto e informar sobre a possibilidade e as 

condições de recurso. Os recursos às respostas de pedidos de informação negados ou parcialmente 

atendidos poderão ser realizados dentro do prazo de 10 dias, sendo encaminhados para autoridade 

hierarquicamente superior a que emitiu a decisão, que deverá apreciá-los no prazo de 05 dias. 

Além dos procedimentos, para protocolar solicitações de acesso à informação via SIC, a LAI 

estabeleceu o dever de todos os órgãos públicos divulgarem na internet um rol mínimo de informações 

públicas de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas, independentemente de 

solicitação (transparência ativa). São informações mínimas a constar, por exemplo: competências e 

estrutura organizacional; endereços, telefones e horários de atendimento ao público; despesas, repasses 

ou transferências de recursos financeiros; procedimentos licitatórios; dados gerais de acompanhamento 

de programas, ações, projetos e obras, bem como respostas a perguntas mais frequentes4. A autoridade 

                                                   
4 Os municípios com população de até dez mil habitantes estão dispensados da divulgação obrigatória 
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máxima de cada órgão público deverá publicar, ainda, o rol de documentos classificados e 

desclassificados no último ano. 

No que se refere especificamente aos procedimentos da transparência ativa, vale observar que a LAI é 

pioneira ao incorporar o paradigma dos dados abertos como requisito mínimo para a disponibilização 

das informações. Em seu Artigo 8º, § 3o, a Lei dispõe sobre a possibilidade de gravação dos documentos 

em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, estruturados e legíveis por 

máquina. Para além desse dispositivo, é possível encontrar ao longo da norma referência aos oito 

princípios dos OGD, conforme convencionados em 2007 por um grupo de especialistas em Governo 

Aberto (OPENGOVDATA, 2007). O Quadro 01 resume esses oito princípios e indica sua 

correspondência na LAI. 

QUADRO 01 - Os 08 Princípios dos Dados Abertos Governamentais e sua previsão 
na LAI 

 

                                                                                                                                                               
dessas informações na internet, à exceção das informações relativas à execução orçamentária e financeira, já 
exigidas pela LC nº 101/2000. 
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Fonte dos dados brutos: OPENGOVDATA, 2007; BRASIL, Lei nº 12.527, 20115 

Essa sinergia entre o direito de acesso à informação pública e o paradigma dos OGD restou selada no 

âmbito da APF com a edição do Decreto nº 8.777/2016, que editou a Política de Dados Abertos do Poder 

Executivo Federal, institucionalizando o trabalho levado ao cabo pela INDA desde 2012. Além de 

estabelecer a promoção do direito à informação e da transparência dentre os objetivos da nova Política, 

o Decreto nº 8.777/2016 alterou redação do Decreto nº 7.724, que regulamenta a LAI na APF, 

incluindo no rol da transparência passiva também a possibilidade de pedido de abertura de bases de 

dados. Nesse sentido, a LAI passou a compor objetivamente o arranjo normativo não só da política de 

acesso à informação, mas também da política de OGD na APF. Previsão equivalente passou a compor 

a política de dados abertos do governo gaúcho, sob a inspiração da congênere federal (Decreto 

Estadual nº 53.523/2017). Em virtude disso, para além dos procedimentos de transparência ativa e 

passiva, interessa analisar também os dispositivos da LAI que restringem o acesso à informação – em 

outras palavras, definem o que é público e, portanto, passível de serem abertos. 

4. Restrições de acesso à informação pública 

Segundo o princípio da completude, o paradigma dos dados abertos governamentais é aplicável a todos 

                                                   
5 Cabe observar que não há disposição clara da LAI sobre direitos autorais. Como visto, segundo a LAI, o acesso 
é a regra; o sigilo, a exceção, devendo ser justificado nas hipóteses previstas. No entanto, a norma é clara 
quando admite hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica 
pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público (Artigo 
22). Além disso, a norma não aborda os termos para a livre (re)utilização por terceiros de dados públicos. No 
âmbito da APF, essa questão só viria a ser resolvida com a edição do Decreto nº 8.777/ 2016, em que fica 
estabelecida a livre utilização dos dados disponibilizados, bem como qualquer informação de transparência 
ativa, cabendo indicar, no caso dos dados protegidos por direitos autorias de terceiros, o detentor e as 
condições de utilização por ele autorizadas (Art. 4º). 
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os dados públicos sob a guarda governamental e não apenas àqueles que as autoridades julgarem 

pertinentes, a menos que assim regulados por estatuto publicamente justificado. Portanto, avaliar as 

possibilidades de abertura de dados implica delimitar, de maneira clara e transparente, quais dados 

armazenados pelos órgãos e entidades são passíveis de acesso e quais não o são. 

Conforme esclarece Cunha Filho (2017, no prelo), a LAI e sua regulamentação no âmbito da APF 

(Decreto nº 7.724/2012) preveem restrições de acesso à informação de duas naturezas: substancial ou 

procedimental. Dentre as primeiras, configuram as hipóteses relacionadas ao conteúdo da solicitação, 

objeto de classificação por requisitos de segurança, de sigilo originário (informações pessoais) ou de 

sigilo legal. No segundo caso, enquadram-se as hipóteses de negativa de acesso à solicitação cuja forma 

de apresentação pode colidir com outros princípios da Administração Pública ou com o direito de acesso 

à informação de outros cidadãos. 

4.1 Informações classificadas 

Conforme visto, a LAI adotou os princípios da divulgação máxima e da limitação das exceções, em 

conformidade com o regramento internacional (BRASIL-CGU, 2013). Entende-se, assim, que são 

públicas as informações coletadas ou armazenadas por todo tipo de organismo público (que 

desempenha funções públicas), devendo o direito de acesso abranger o maior tipo de informações 

(independentemente da forma como é arquivada: em documentos, fita, gravação eletrônica, etc.) e 

alcançar o maior número de indivíduos possíveis. Por sua vez, o acesso pode ser restringido apenas em 

casos específicos previstos e limitados, por período de tempo determinado e desde que devidamente 

justificado (ARTIGO 19, 2009). 

No caso brasileiro, as hipóteses de sigilo pretendem-se limitadas, legal e claramente estabelecidas, 

devendo estar fundamentadas em uma razão de interesse público. Segundo a CGU, “o sigilo só pode 

ser justificado em casos em que o acesso à informação possa resultar em danos irreversíveis à 

sociedade ou ao Estado” (BRASIL-CGU, 2013, p. 9). Para tanto, a lei federal lista exaustivamente um 

rol de informações que podem ser classificadas em diferentes graus de restrição de acesso, por decisão 

administrativa da autoridade competente e por prazos específicos. 

Conforme designadas no Art. 23 da LAI, são nove hipóteses de informações passíveis de classificação, 

dado que sua divulgação ou seu acesso irrestrito podem: (1) pôr em risco a defesa e a soberania 

nacionais ou a integridade do território nacional; (2) prejudicar ou pôr em risco a condução de 

negociações ou as relações internacionais; (3) pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da 

população; (4) oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária; (5) 

prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; (6) prejudicar ou 

causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a 

sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; (7) pôr em risco a segurança de 

instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; (8) comprometer 
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atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento; e (9) colocar em 

risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as). 

Não enquadradas dentre essas hipóteses, não há possibilidade de classificação com base em outros 

fundamentos. 

Embora especificadas as hipóteses e as condições segundo as quais as informações podem ser 

classificadas6, inclusive a necessidade de formalização em decisão fundamentada e a possibilidade de 

pedido de re-ou desclassificação, a regulamentação do sigilo não assegura a não utilização da 

prerrogativa em casos que fogem ao interesse público. A cultura do segredo (WEBER, 1982), somada 

à amplitude das interpretações possíveis de serem dadas às hipóteses estabelecidas (i.e. ‘segurança 

nacional’ e ‘segurança da população’), tensiona a fronteira entre a classificação e a transparência 

governamental. Cepik (2000, p. 150), ao tratar da compatibilidade entre segredo e o princípio da 

transparência e publicidade dos atos governamentais, observa que “não há antídotos definitivos contra 

o abuso do recurso ao segredo governamental. No limite, é preciso admitir que esse é um tipo de 

regulação poderosa que se baseia em confiança (trust)”. 

4.2 Informações pessoais 

Além das exceções comportadas pelas hipóteses de classificação de restrição de acesso, não são 

públicos alguns dados e informações pessoais, entendidos como aqueles relacionados à pessoa natural, 

identificada ou identificável (Art. 3º). Não se trata, portanto, de toda e qualquer informação pessoal, 

mas aquelas que se referem à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa (Art. 31). O 

faz-se em respeito aos direitos à privacidade e à vida privada, cuja inviolabilidade é garantida pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 5º, inciso X). 

Nestes casos, a LAI estabelece o acesso restrito a agentes públicos, legalmente autorizados, e à pessoa 

a que elas se referirem (habeas data, Lei nº 9.507/1997), sendo assim mantidas, pelo prazo máximo de 

100 anos, independentemente de classificação de sigilo. No caso do habeas data, é possível a 

realização de pedido de acesso a informações pessoais do próprio requerente, sendo seu atendimento, 

porém, condicionado à comprovação de identidade, por mecanismo que extrapola as competências do 

SIC (ENAP, 2017). Caso haja previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem, 

as informações poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados, mediante assinatura de 

termo de responsabilidade. O consentimento não é requerido em caso de prevenção e diagnóstico 

médico; realização de pesquisas de evidente interesse público ou geral; apuração de irregularidades e 

cumprimento de decisão judicial; defesa de direitos humanos de terceiros e proteção do interesse público 

                                                   
6 Observado o teor das informações e em razão de imprescindibilidade do sigilo à segurança da sociedade 
ou do Estado, as informações poderão ser classificadas em três diferentes graus: (a) ultrassecreta, ficando 
sob o sigilo pelo período de 25 anos, renovável por uma única vez por igual período; (b) secreta, pelo período 
de 15 anos, e (c) reservada, mantida sob o sigilo por 05 anos. O período é contabilizado desde a data produção 
do documento que registra a informação classificada e não a data de sua classificação formal. Transcorrido 
esse prazo, é conferido publicidade à informação (Art. 24). 
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geral e preponderante, inclusive recuperação de fatos históricos relevantes (Art. 31). 

Não obstante a delimitação dos princípios e do tratamento a ser dado a informações pessoais, nem a 

LAI, nem o Decreto nº 7.724/2012 define de maneira clara quais seriam e quais não seriam 

informações pessoais sensíveis, passiveis de sigilo (ENAP, 2017). Para tanto, em seu âmbito de atuação, 

a CGU tem lançado mão das "Regras de Herédia”, conjunto de diretrizes sobre transparência e proteção 

de dados pessoais definidas por um grupo de juristas, reunidos em 2003 na cidade de Herédia (Costa 

Rica) para discutir a difusão de informação judicial na internet7. As normas atuais tampouco definem os 

procedimentos a serem adotados por parte dos próprios órgãos públicos quando se trata de informações 

pessoais. Destarte, atualmente tramitam na Câmara de Deputados dois projetos de lei que versam 

sobre o tratamento dos dados e informações pessoais por pessoas jurídicas de direito público e de 

direito privado: o PL 4.060/2012 e o PL 5.276/2016. Mais amplo, o PL 5.276/2016 aborda aspectos 

relativos ao consentimento, término de tratamento, direito do titular, interconexão e uso compartilhado 

de dados, transferência internacional de dados, segurança e sigilo, responsabilidade dos agentes, entre 

outros tópicos. Além disso, o PL diferencia dados pessoais, anônimos e sensíveis e os meios de 

protegê-los. 

4.3 Restrições de acesso por determinação legal 

A LAI não revogou demais hipóteses legais de sigilo previamente reguladas por norma específica. Em 

específico, o Decreto nº 7.724/2012 menciona as hipóteses previstas na legislação, bem como o sigilo 

conferido a informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou 

tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Em geral, essas 

hipóteses estão vinculadas ao direito à privacidade, isto é, consistem em informações que dizem respeito 

ao indivíduo na sua esfera privada (ENAP, 2017). 

Dentre as hipóteses de sigilo legal, destacam-se o sigilo: bancário (Lei Complementar nº 105/2001), 

fiscal (Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001 – Código Tributário Nacional), de justiça 

(Código de Processo Civil), industrial (Constituição Federal, Art. 5º, XXIX, e Lei nº 10.603, de 17 de 

dezembro de 2002), empresarial das sociedades anônimas (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

Art. 155, §1º), sigilo empresarial em virtude de risco à governança (Constituição Federal, Art. 173, 

§1º, II, e Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, Art. 5º), de investigação de responsabilidade de 

servidor (Lei nº 8.112/1990, Art. 150), de apuração de controle interno (Lei nº 10.180/2001, Art. 

26, § 3º). Cabe citar ainda restrições de acesso decorrentes de direitos autorais (Constituição Federal, 
                                                   
7 Como exemplo de dados pessoais, as Regras de Herédia listam os dados pessoais capazes de revelar 
informações sobre personalidade; origem étnica ou racial; características físicas, morais ou emocionais; vida 
afetiva e familiar; domicílio físico e eletrônico; número nacional de identificação de pessoas; número 
telefônico; patrimônio; ideologia e opiniões políticas; participação em sindicatos; crenças ou convicções 
religiosas ou filosóficas; estados de saúde físicos ou mentais; sexualidade ou outras análogas que afetem sua 
intimidade ou sua autodeterminação informativa (ENAP, 2017). Esses exemplos de dados pessoais sensíveis 
estão em consonância com os adotados pela Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/2011), que disciplina a 
formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento para formação de histórico de 
crédito (ENAP, 2017). 
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Art. 5º, XXVII, e Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998) (ENAP, 2017). Essas informações, portanto, 

não precisam ser classificadas conforme os procedimentos da LAI, dado o sigilo originário conferido 

por legislação específica, e os órgãos poderão invocá-la para negar o acesso à informação – desde que 

a negativa seja devidamente justificada, com a indicação expressa da Lei. 

Além das referências às hipóteses legais de sigilo, a Lei 12.527/2011 estabelece uma espécie de 

restrição especial de acesso de documentos preparatórios (Art. 7º, § 3º). Por documento preparatório 

entende-se aquele que serve para fundamentar a tomada de decisão e/ou o ato administrativo. A norma 

não veda o acesso a tais documentos, mas o assegura somente após a edição do ato relativo à tomada de 

decisão de interesse. Antes disso, há espaço para a discricionariedade do órgão decidir pela 

disponibilização de tais documentos ou não. Por orientação da CGU, em observância ao princípio da 

máxima divulgação, essa hipótese de negativa de acesso deve ser adequadamente motivada 

considerando a ideia de risco (ao processo/à finalidade da decisão e/ou à sociedade) que a divulgação 

de tais documentos poderia causar (ENAP, 2017). Conforme se adverte: 

muitas vezes, uma informação incorreta ou incompleta pode causar grandes 
transtornos, ao disseminar na sociedade expectativas que não necessariamente se 
cumprirão. Trata-se, portanto, de uma cautela necessária para zelar pela segurança 
jurídica e pela confiança (ENAP, 2017, p. 25). 

Concluído o processo de tomada de decisão, contudo, os documentos que a fundamentaram deverão ter 

o seu acesso garantido à sociedade, a fim de que esta possa fazer o seu controle sobre os atos públicos 

(ENAP, 2017). 

4.4 Pedidos genéricos, desproporcionais ou que exijam trabalho adicional 

Para além das hipóteses de classificação de informações previstas na LAI e das hipóteses legais de sigilo, 

o Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a LAI na APF, adiciona uma terceira ordem de 

possibilidade de restrição de acesso à informação, ao dispor que: 

Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:  
I - genéricos; 
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou 
III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de 
dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de 
competência do órgão ou entidade. 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do caput, o órgão ou entidade deverá, caso 
tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais 
o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. 
(BRASIL, Decreto nº 7.724, 2012, grifo nosso). 

Essas hipóteses decorrem da compreensão de que o atendimento completo de alguns pedidos de 

informação pode colidir com outros princípios da Administração Pública e até mesmo com o direito de 

acesso à informação de outros cidadãos – especialmente quando se trata de pedidos que exigem esforço 

e/ou trabalho elevado para seu atendimento (ENAP, 2017). Contudo, a criação dessas hipóteses 
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procedimentais em ato normativo diverso da Lei Federal abriu margem para sua interpretação e aplicação 

discricionária por parte dos órgãos e entidades públicos. Com a finalidade de delimitar essa 

possibilidade, o Quadro 2 apresenta as definições para cada caso, estabelecidas a partir de decisões 

recursais da CGU. Indicam-se ainda as medidas a serem adotadas pelos órgãos, tendo em vista que a LAI 

estabelece a obrigatoriedade de indicar as razões de fato ou de direito da recusa total ou parcial da 

demanda (Art. 11, § 1º, II) (BRASIL-CGU, 2015). 

QUADRO 2 – Definições de pedido genérico, desproporcional, desarrazoado e 
pedido que exija trabalho adicional 

Hipótese de não 
atendimento de pedido 

Definição adotada pela Controladoria- 
Geral da União (CGU) 

Medida a ser adotada pelo órgão para o 
qual o pedido foi encaminhado 

Genericidade 

Quando o pedido não é específico, ou seja, não 
descreve de forma delimitada (quantidade, 
período temporal, localização, sujeito, recorte 
temático, formato, etc.) o objeto da solicitação, o 
que impossibilita a sua identificação e 
compreensão. 

A CGU recomenda que o órgão aponte ao 
cidadão os dados faltantes ou não 
adequadamente apresentados que poderiam 
ensejar atendimento futuro em novo pedido 
mais claro e preciso. 

Contudo, para ser válida a aplicação dessa 
hipótese, não se podem exigir do cidadão 
especificações demasiadas da informação 
desejada, pois isso lhe demandaria 
praticamente já conhecer o conteúdo do que 
deseja acessar. 

Desproporcionalidade 

Quando a informação existe e não está 
protegida por salvaguardas legais, mas o 
atendimento do pedido pode demandar o 
trabalho de toda uma unidade por um período 
considerável e comprometer significativamente 
as atividades rotineiras da instituição, 
acarretando prejuízo às suas atribuições (como 
atrasos no cumprimento de outras atividades 
essenciais), bem como cerceando direitos 
fundamentais de outros cidadãos, inclusive o de 
acesso à informação, ao inviabilizar o SIC. 

A LAI exige que seja apresentado o nexo 
entre o pedido e os impactos negativos ao 
órgão, para fins de caracterização da sua 
desproporcionalidade (razões de fato). 

Neste caso, o órgão deve indicar que o 
atendimento da sua solicitação inviabilizaria a 
rotina da unidade responsável pela produção 
da resposta, demonstrando o impacto de 
maneira clara e concreta, com base em 
dados tais como quantidade estimada de 
horas de trabalho e de servidores que seriam 
destacados para concretizar o atendimento 
do pedido, como a localização, a triagem e 
eventual tarja dos documentos que 
contenham informações classificadas, etc. 

Desarrazoabilidade 

Quando o pedido de acesso à informação não 
encontra amparo nos objetivos da LAI e 
tampouco nos seus dispositivos legais, nem nas 
garantias fundamentais previstas na 
Constituição. 

O pedido, portanto, está em desconformidade 
com os interesses públicos do Estado em prol 
da sociedade, como a segurança pública, a 
celeridade e a economicidade da administração 
pública. 

Por exemplo: “Gostaria obter cópia da planta da 
penitenciária Y”. 

 

A CGU recomenda que o órgão instrua o 
cidadão sobre o escopo da legislação de 
acesso a informações (razões de direito) (Art. 
11, § 1º, II). 

Não é possível caracterizar como 
desarrazoado o pedido avaliando-se a 
motivação do solicitante, dado que a LAI veda 
quaisquer exigências relativas aos motivos 
determinantes da solicitação. 

Exigência de trabalhos 
adicionais de análise, 

interpretação ou consolidação 
de dados e informações 

Quando a informação ou o dado, não 
necessariamente sigilosos, não estão no 
formato especificado pelo requente, precisando 
necessariamente passar por um processo de 
tratamento (análise, interpretação ou 
consolidação) que ou não estão dentre as 
competências da instituição, ou exigem esforços 
que o órgão não teria condições de oferecer, em 
função de dificuldades técnicas encontradas ou 
carência de recursos humanos. 

Isso ocorre, por exemplo, quando determinado 
órgão precisa analisar informações dispersas 
em seus bancos de dados ou arquivos para 
consolidar uma informação específica 
demandada pelo requerente. 

A LAI exige que seja apresentado o nexo 
entre o pedido e os impactos negativos à 
atividade rotineira do órgão (razões de fato) 
(Art. 11, § 1º, II). Neste caso, o órgão deve 
indicar que ou não é de sua competência, ou 
o atendimento da sua solicitação inviabilizaria 
a rotina da unidade responsável pela 
produção da resposta, demonstrando o 
impacto de maneira clara e concreta. 

Além disso, a LAI estabelece a 
obrigatoriedade do órgão ou entidade pública 
de indicar, caso tenha conhecimento, o local 
onde se encontram as informações 
demandadas, de maneira que o cidadão 
possa, ele próprio, realizar o trabalho de 
análise, interpretação e consolidação dos 
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dados (Art. 13, parágrafo único). 

Fonte dos dados brutos: BRASIL-CGU, 2015; ENAP, 2017. 

Nesses casos, ao estudo dos desafios à adoção do paradigma dos OGD, preocupa o espaço aberto pelas 

hipóteses de “desproporcionalidade” e “trabalhos adicionais [...]”, tendo em vista que a publicação de 

dados em formato aberto envolve, ela mesma, uma mudança de paradigma de armazenamento, 

organização, classificação e publicação das informações públicas. Ou seja, inevitavelmente, o 

atendimento a solicitações de abertura de bancos de dados necessariamente requer o emprego de esforços 

– não só de estruturação e adequação de formatos técnicos, mas também de anonimização, no caso de 

conjuntos de dados que comportem informações pessoais de acesso restrito. A título de ilustração, em 

levantamento e em auditoria operacional, realizados pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia 

da Informação do Tribunal de Contas da União (Sefti-TCU), com a finalidade de conhecer as 

iniciativas de publicação de dados abertos primeiramente na APF (Acórdão 2.569/2014 TCU-

Plenário), os auditores relatam os esforços de anonimização empregados tanto para a publicação de 

dados do Datasus: 

Quanto à questão da proteção ao sigilo de informações médicas pessoais, o Datasus 
informou que os procedimentos adotados para o tratamento de dados que envolvam a 
privacidade das pessoas são consubstanciados na possibilidade de se separar os dados 
de identificação do indivíduo daqueles relacionados à identificação do evento em si 
[...]. Nesse sentido, o Datasus adquiriu e está implementando o uso de ferramentas de 
criptografia de dados e de gerenciamento de identidades e trilhas de auditoria. 
(BRASIL-TCU, Acórdão 2.569, 2014). 

Essa possibilidade de denegatória de pedido de abertura de dados com base no Art. 13 do Decreto 

7.724/2012 foi prevista pelo Decreto nº 8.777/2016, que instituiu a Política de Dados Abertos. Contudo, 

consonante às orientações da CGU (BRASIL-CGU, 2015), a norma adverte que o emprego dessa hipótese 

está condiciona à apresentação não só de análise sobre a quantificação dos custos para seu atendimento, 

mas também de viabilidade de inclusão dos dados demandados no planejamento de abertura do órgão – 

os chamados Planos de Dados Abertos (PDAs). 

Cunha Filho (2015) adiciona a essas hipóteses de não atendimento a justificativa de informação 

demandada inexistente (Art. 11, § 1o, inciso III). Ao problematizar a relação entre direito à informação 

e direito à verdade no âmbito da justiça de transição, o autor adverte que essa justificativa tem sido 

recorrentemente utilizada pelos órgãos da APF para negar acesso a informações referentes às violações 
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de direitos humanos, praticadas por agentes públicos durante o Regime Militar (1964-1985). Além da 

inexistência de informações, o autor percebeu a utilização das classificações de sigilo para justificar a 

negativa de acesso a essas informações – em total desrespeito inclusive à própria LAI (Art. 21)8. 

Destarte, com vistas a analisar o tratamento dado a pedidos de abertura de bases de dados e, em 

específico, a aplicação das hipóteses de restrição de acesso listadas acima, a seguir, são analisados os 

pedidos de acesso à informação encaminhados em período anterior e posterior à edição da Política de 

Dados Abertos em 12 de maio de 2016. 

5. Pedidos de abertura de dados: ocorrências, tratamentos e desafios 

Entre 11 de julho de 2015 e 31 de julho de 2017, foram protocoladas 172.993 solicitações de acesso à 

informação a órgãos e a entidades públicas federais9. Desse total, 9.015 pedidos foram negados 

(5,21%), 8.420 foram parcialmente concedidos (4,87%) e outros 5.154 (2,98%) obtiveram como 

resposta a inexistências da informação solicitada, somando um total de 22.589 (13,06%) pedidos 

negados ou parcialmente negados. A Figura 1 ilustra as justificativas conferidas à denegação de acesso 

às informações solicitadas nesses três casos. Como se pode observar, 32% das solicitações negadas 

alegaram informação inexistente; 16% alegaram tratar-se de dados pessoais invioláveis; 12% de 

informações resguardadas sob as hipóteses de sigilo previstas na LAI; 11% resguardadas sob sigilo 

regulado por legislação específica; 10% foi considerado pedido genérico; 8% por exigir trabalho 

adicional de análise, interpretação ou consolidação e 54% por ser classificado como pedido 

desproporcional ou desarrazoado. Outros 6% foram negados por se tratar de demandas 

incompreensíveis.  

                                                   
8 Dando respaldo aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e de outras iniciativas, a Lei veda a 
negativa de acesso às informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, 
especialmente as que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por 
agentes públicos ou a mando de autoridades públicas (Art. 21). 
9 Tem início em 11 de julho de 2015 o banco de dados completo dos pedidos e respostas encaminhados à APF 
via eSIC, salvo pedidos que contenham informações restritas, como informações restritas (pessoais ou 
sigilosas). Ver: BRASIL. Controladoria- Geral da União. Busca de Pedidos e Respostas. [on line]. Brasília: CGU, 
2016. Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas>. Acesso 
em: 27 mar. 2016. 
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FIGURA 01 - Justificativas para negação ou concessão parcial de informações 
solicitadas via Serviço de Acesso à Informação federal (julho/2015 a julho/2017) 

 
Fonte dos dados brutos: BRASIL (2017) 

Vale observar ainda a não concessão ou concessão parcial sob a justificativa de não se tratar de 

informação de competência do órgão para o qual a demanda foi encaminhada. Essa justificativa foi 

aplicada a 7.903 pedidos (4,57% do total). Nesses casos, como visto, a LAI dispõe que o órgão inquirido 

deve indicar o órgão competente, caso tenha ciência de tanto (Art. 11, § 1o, inciso III). Há ainda 11.038 

pedidos (6,63%) não atendidos por não se tratar de solicitação de informação, configurando denúncia, 

reclamação, etc. Neste caso, em 2017, o eSIC passou a encaminhar parte desses pedidos para o Sistema 

de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv). O Anexo 01 sintetiza esses resultados. 

No que compete especificamente à temática aqui de interesse, uma busca por termos nos pedidos de 

acesso à informação, protocolados antes e depois do Decreto nº 8.777/2016, que instituiu a Política de 

Dados Abertos, revela um crescimento significativo no número de solicitações relacionado a dados em 

formato aberto. Do período 1 (01 de julho de 2015 – 11 de maio de 2016) para o período 2 (12 de maio 

de 2016 – 31 de julho de 2017), ampliaram-se os pedidas contendo termos tais como: “dado aberto/ 

dados abertos/ open data” (185,71%), “formato aberto” (245,71%), “desagregado(s)” (261%), “dado 

bruto/ dados brutos” (126,66%), “em csv/ em .csv/ formato csv/ formato .csv” (16,32%), “em xml/ em 

.xml/ formato xml/ formato .xml” (600%) e “em txt/ em .txt/ formato txt/ formato .txt” (133%). No 

segundo período, contudo, houve apenas 1 registro de solicitação de informação contendo o termo 

“formato estruturado”, ao passo que no primeiro período foram 35. No total, pedidos de acesso à 

informação em que constam os termos selecionados saltaram de 147 para 330 de um período para o 

outro. Ainda que se trate de número de pedidos pouco expressivo quando comparado à totalidade dos 

pedidos protocolados, o aumento de um ano para o outro evidencia um maior conhecimento dos usuários 

em relação à temática. 

No que se refere ao tratamento dado a cada um desses conjuntos de solicitações, a taxa média de 

atendimento, atendimento parcial e atendimento negado manteve-se período para outro: 

aproximadamente 68% teve acesso concedido; 8,5%, parcialmente concedido e 8%, negado. Alteraram-

se, contudo, os motivos mais empregados para negativa de acesso: enquanto no período 01 as 
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justificativas mais utilizadas foram de cunho processual (63,16%); no segundo período, distribuem-se 

entre processual (47,06%) e substancial (55,88%). Em ambos os períodos, contudo, cerca de 20% dos 

pedidos negados o foram com base na previsão de negativa de acesso pode exigência de trabalho 

adicional. Em virtude disso, após essa exploração quantitativa inicial, realizamos uma análise 

qualitativa das perguntas e respostas enquadradas nessa hipótese para o período que segue à 

publicação da Política de Dados Abertos. 

Em relação às justificativas proferidas pelo órgão para negar atendimento de pedido de dado em 

determinada estrutura ou formato com base na hipótese de trabalho adicional, percebe-se que são 

poucos os casos em que são esclarecidas objetivamente não só as razões de direito (Art. 13, III, do 

Decreto nº 7.724/2012), mas também as razões de fato – ou seja, a quantificação do esforço que seria 

exigido do órgão para o atendimento do pedido e o seus possíveis impactos negativos à atividade 

rotineira do órgão, conforme orientação da CGU. Citam-se, por exemplo, respostas conferidas pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em que se argumenta: 

Que realizar esta atividade neste momento não seria razoável, visto que seria 
necessário destacar um Servidor Público para realizar tal tarefa, por um tempo mínimo 
de uma semana (Identificador Único do Pedido – ID 420258); 

O Sistema [...] tem um cadastro de mais de 360 milhões de registros e volume de 
dados de mais de 100GB. Sua exportação e anonimização envolveria um processo não 
trivial de execução e oneroso do ponto de vista do processamento para consolidação 
em tabelas (ID 487205); 

A solicitação requer um procedimento de análise complexo. [...] O levantamento da 
informação iria requerer identificar [...] a presença de qualquer um destes indivíduos 
no conjunto de beneficiários ativos (aproximadamente 70 milhões), [...]. Esta 
identificação não é trivial. (ID 487208). 

A inclusão da base de dado solicitada no planejamento de abertura do órgão, de acordo com a 

orientação do Decreto nº 8.777/2016, igualmente foi pouco utilizada. Citam-se exceções, como, por 

exemplo, respostas a pedidos de acesso a bases de dados (ID 481812 e 483658) do Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial, bem como a dados de programa de pós-graduação (ID 515774) mantidos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Embora os órgãos não 

especifiquem os custos para atenderem aos pedidos, esclarecem que a abertura está prevista em seus 

Planos de Dados Abertos. 

Requer atenção, ainda, o emprego dessa hipótese de trabalho adicional para negar a concessão da 

informação solicitada, mesmo ela já sendo pública para anos anteriores. Assim, registra-se o pedido ID 

400549, encaminhado ao Ministério da Educação, ao que o órgão alega não ser possível atender ao 

pedido, pois não estaria prevista na LAI e possibilidade de produção de bases de dados customizadas de 

acordo com o interesse do cidadão – em franca deturpação do dispositivo10. Alega o Ministério: 

                                                   
10 Posicionamento equivalente conferiu o órgão a pedidos de acesso aos dados brutos ou microdados dos 
candidatos que realizaram o último SISU (ID 406123), das notas que obtiveram todos os candidatos neste 
certame (ID 395777), bem como do questionário socioeconômico respondido pelos candidatos (ID 438589). 
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Prezada Senhora, [...] registramos que depreende-se da inteligência do art. 7º da Lei 
nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, que não está prevista na referida lei a 
possibilidade de produção de bases de dados ou relatórios customizadas conforme o 
interesse de cada cidadão. [...]. Como Vossa Senhoria pode observar, o comando para 
não atendimento ao vosso pedido consta expressamente do Decreto Presidencial. 
Portanto, atendê-lo implicaria em descumprimento ao citado dispositivo legal por 
parte deste Ministério, além de acarretar desproporcional esforço e custos 
administrativos [...]. 

Esse tipo de tratamento a pedido de dados em formato aberto chama especial atenção por se tratar de 

órgão que já foi apontado em auditoria externa realizada pelo Tribunal de Contas da União sobre a 

temática dos dados abertos11. 

Para além dessa hipótese processual, registra-se o uso frequente de hipóteses legais de sigilo para 

negar atendimento a pedidos de acesso à informação, enquadrados na temática em estudo. Por 

exemplo, cita-se a reiterada menção ao sigilo bancário no caso de solicitação de dados sobre 

empreendimentos da faixa 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida (i.e. ID 473216, 477604, 479536, 

482692, 483937, etc.), sob a justificativa de que “o detalhamento das informações para estas faixas 

permite a identificação das empresas que contraíram financiamento de caráter privado para a realização 

dos mesmos.” (ID 521436). Entende-se, contudo, que esse tipo de posicionamento cerceia a 

possibilidade de controle social sobre a parcela de recurso público que compõe o Programa, tendo em 

vista que se trata de contratos de crédito a valores e taxas de juros subsidiados pelo Governo Federal. 

Vale observar, também, que a inexistência de política clara sobre o tratamento de dados pessoais conduz 

à negativa de acesso à dados sobre nascimentos, casamentos, divórcios e óbitos, constantes no Sistema 

Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC (Pedido ID 418118). Cabe observar que esses dados 

não são considerados sensíveis, sendo sua abertura, inclusive, prevista no Anexo da Política de Dados 

Abertos (Decreto nº 8.777/2016). 

Diante das negativas de acesso por parte dos órgãos, a previsão de recurso apresenta-se como uma 

salvaguarda ao direito à informação pública em casos em que o cidadão discorda da decisão proferida 

– cobrando, contudo, maiores custos transacionais. No caso da APF, as instâncias recursais 

compreendem, nesta ordem: a autoridade hierarquicamente superior ao gestor da LAI; a autoridade 

máxima do órgão ou entidade (Ministro ou equivalente); a Controladoria-Geral da União e, em última 

instância, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI). A CMRI consiste em órgão 

                                                                                                                                                               
Pedidos de acesso a base de dados completa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
também foram negados com base nesse dispositivo, a despeito das informações já estarem disponíveis na 
internet, mas em formato de consulta, não passível de extração e reutilização (i.e. ID 395094, ID 402257, ID 
433234, etc.). Em nenhum dos casos foi indicado objetivamente o esforço que seria necessário para atender 
às demandas dos cidadãos. 
11 O Acórdão 3.022/2015 TCU-Plenário apresenta relatório de auditoria operacional realizada pela Sefti, com a 
finalidade de com objetivo específico de avaliar a efetividade das iniciativas de abertura de dados 
governamentais conduzidas pelo MEC, pelo FNDE e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo a auditoria, à época, não foram constatados envolvimento e 
atuação da alta administração das instituições no sentido de promoção dos dados abertos, ao que se 
recomendou prosseguimento à elaboração e à execução de plano de dados abertos. Em julho de 2016, MEC e 
FNDE publicaram seus PDAs (BRASIL-TCU, 2015). 
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colegiado composto por dez ministérios, sendo presidida pela Casa Civil. Não obstante, a 

possibilidade de recurso em quatro instâncias não significa que direito à informação é assegurado. 

Segundo Cunha Filho (2017, no prelo), é baixa a probabilidade que uma autoridade ou um dirigente 

máximo de um órgão decidam disponibilizar informações que sejam contrárias ao interesse do governo, 

por exemplo. O autor pondera que se trata de cargos de livre nomeação/exoneração pelo Chefe do 

Poder Executivo, ocupados, geralmente, por pessoas alinhadas, política e ideologicamente, ao governo 

e que, portanto, dificilmente tomarão decisões que lhes possa custar o posto. No caso da CGU, ainda 

que caiba a um servidor efetivo a realização de parecer sobre o recurso, é Ouvidor-Geral da União 

quem decide – também um cargo de livre nomeação/exoneração. Caso revise posição anteriormente 

tomada, a decisão do Ouvidor-Geral ainda deverá ser ratificada pelo Ministro da CGU, cargo 

igualmente sujeito às pressões político-ideológicas da composição de governo. Por fim, quanto à 

CMRI, Cunha Filho (2017, no prelo) observa que sua composição mantém controle do Poder Executivo 

sobre o processo, na medida em que composta por representantes de dez ministérios e sem 

representação externa (Parlamento, por exemplo), o que lhe priva de autonomia e independência em 

relação ao governo a que fazem parte. Esse controle reflete no baixo percentual dos recursos providos 

(parcial ou totalmente) pela CMRI desde sua instalação. Dos 2.315 recursos julgados entre novembro 

de 2012 e março de 2017, apenas 13 foram providos e 5 foram parcialmente providos, contra órgãos 

diversos aos que compõem a CMRI – à exceção do Ministério da Fazenda, com 2 recursos deferidos12. 

No que concerne o tema desta pesquisa, dos 377 recursos julgados nas reuniões da CMRI no período 

01 (9,57% dos pedidos negados em primeira instância entre julho/15 e maio/16), apenas sete tratavam 

de solicitações sobre informações em formatos específicos, bases de dados brutos ou com algum tipo 

especificado de (des)agregação13. Todos os recursos foram indeferidos pela Comissão. Em quase sua 

totalidade, a reiterada negativa de acesso assentou-se na hipótese processual do art. 13, inciso III, do 

Decreto nº 7.724/2012. Contudo, em poucos casos o órgão demandado discorreu objetivamente sobre 

a quantidade de horas ou de recursos necessários para o atendimento do pedido. Limitavam-se, porém, 

a sugerir impacto na rotina de funcionamento do órgão demandado, sem demonstrar nexo causal. 

Poucos, ainda, indicaram o local ou meios alternativos para encontrar as informações a partir das quais 

o cidadão poderia imprimir a interpretação, consolidação ou tratamento de dados desejado, conforme 

dispõe no Parágrafo Único deste mesmo dispositivo. 

A título de ilustração, cita-se decisão em que se manteve a negativa de acesso a cidadão que solicita 

notas fiscais eletrônicas de um rol de compras públicas em formato XML ou, opcionalmente, a chave 

de acesso para extrai-las diretamente do sistema. Segundo o órgão, atender ao pedido geraria trabalhos 

adicionais, visto que as notas estariam armazenadas em formato PDF (Decisão Nº 232/2015) ou 

                                                   
12 Dados extraídos dos relatórios sobre recursos já avaliados pela Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações (CMRI). Controladoria-Geral da União. Recursos julgados pela CMRI. Decisões. [on line]. 
Brasília: CGU, 2017. Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/recursos/recursos-
julgados-a-cmri/decisoes/>. Acesso em: 27 set. 2017. 
13 Decisões de 2015 nº 195, 199, 225, 230, 232, 403 e Decisão nº 82 de 2016. 
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careceriam de anonimização (Decisão Nº 230/2015). De fato, realizar uma análise individualizada de 

arquivos pode ser exaustivo, porém fazer a manutenção permanente de um banco de dados em formato 

aberto de notas fiscais eletrônicas da administração pública poderia ser uma solução para pedidos 

como esse, além de se tratar de forma mais eficiente de controle e fiscalização (motivos pelos quais o 

documento é gerado). 

Porém, vale mencionar decisões que, a despeito de manterem a negativa de acesso por alegada 

exigência de trabalho adicional, orientam os órgãos a trabalharem no sentido de organizarem e 

classificarem seus dados e informações, com a finalidade de disponibilizá-los futuramente por meio da 

transparência ativa e/ou passiva. Cabe observar que essa orientação precede a edição da Política de 

Dados Abertos. Destacam-se nesse sentido as decisões acerca de pedido de acesso à arrecadação 

tributária mensal por parte do Ministério da Fazenda (Decisão Nº 199/2015) e à base de dados da 

Plataforma Lattes do CNPq (Decisão Nº 403/2015). Neste último caso, consta na decisão: 

Há interesse público recorrente na divulgação da base de dados Lattes. A negativa de 
acesso à informação, sob os argumentos apresentados deve ser entendida como 
circunstancial, devendo o recorrido organizar os seus métodos de trabalho, 
investimentos em estrutura, bem como considerar rotinas mais adequadas para 
assegurar o acesso à informação, com menor prejuízo às suas atribuições diárias e em 
menor tempo para o cidadão no futuro. 

Por sua vez, no período 02, que sucede a edição do Decreto nº 8.777/2016, dos 896 recursos julgados 

nas reuniões da CMRI (17,65% dos pedidos negados entre maio/2016 e julho/2017), 18 consistiam em 

decisões referentes a pedidos de acesso a informações em formatos específicos, dados brutos ou 

determinada forma de (des)agregação14. Dessas, 15 mantiveram a denegatória de acesso, 2 foram 

deferidos e 1 parcialmente deferido15. 

Em setembro de 2016 aparece a primeira decisão acerca de pedido de dados em formato aberto após a 

edição da Política. Contudo, o recurso é negado em última instância pela CMRI, com base na 

justificativa de que seriam necessários procedimentos adicionais de análise e consolidação das 

informações, visto que os dados não estariam disponíveis no formato solicitado. Não há orientação 

quanto à organização e à disponibilização futura dos dados solicitados no planejamento de abertura do 

                                                   
14 Decisões de 2016 nº 217, 274, 278, 280, 295, 429, 430, 457, 631, 633, 651, 682 e Decisões de 2017 nº 6, 37, 42, 282, 
283, 369. Em negrito, os deferidos (total ou parcialmente). 
15 Quanto aos três recursos deferidos, em um caso a decisão apontou que era ausente a negativa de 
informação, pois concedido acesso ao banco de dados em etapa anterior – ainda que não conforme o 
demandante (Decisão Nº 217/2016). Em outros dois casos, o recurso foi deferido total e outro parcialmente, 
em virtude de sigilo. No primeiro caso, trata-se de pedido de acesso a informações sobre quantitativo de 
professores de matemática em um município e ano específicos. A despeito da orientação para acessar os 
microdados do Censo Escolar, a CGU acolhe recurso em virtude da complexidade para extração do dado 
solicitado: “Do exposto, verificou-se que a informação, em que pese possa encontrar-se disponível em 
transparência ativa, não é acessível à grande média dos cidadãos” (Decisão Nº 369/2017). No segundo caso, 
em demanda para disponibilização de dados aduaneiros e tributários atualizados em determinada 
agregação, a CGU afasta emprego da hipótese de trabalho adicional, tendo em vista que os dados já foram 
disponibilizados para nos anteriores. Contudo, a Comissão defere parcialmente o recurso, visto que a 
agregação demandada pode ferir preceitos de sigilo fiscal. Recomenda, ainda, que o órgão disponibilize as 
informações requeridas por meio da transparência ativa, com regularidade anual (Decisão Nº 651/2016). 
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órgão, conforme orienta o Decreto nº 8.777/2016. Por sua vez, em apenas uma decisão, por requisição 

da CGU, o órgão informou o esforço requerido para disponibilizar os dados referente ao total arrecado 

de Pis/Cofins pela União na estrutura demandada pelo cidadão. Conforme o Ministério da Fazenda, seria 

necessário: “25% da mão-de-obra do setor, por um período mínimo de 80 horas”, o que causaria “graves 

prejuízos para o andamento das atividades de rotina” (Decisão Nº 006/2017). Contudo, não é explicitada 

a conexão entre o esforço exigido e os impactos negativos alegados. Por fim, vale mencionar decisão 

sobre recurso de pedido de acesso a dados da Previdência Social, em agregação especificada pelo 

cidadão (Decisão Nº 037/2017). No processo, a CGU questiona o órgão demandado quanto à 

possibilidade de disponibilizar a base de dados bruta para livre manipulação, ao que o órgão contesta 

envolver grande esforço para compilar e validar dados de diferentes sistemas. A CGU acata 

posicionamento do órgão e o recurso é indeferido em última instância na CMRI. Contudo, vale destacar 

manifestação do solicitante, em que denuncia o emprego de dispositivos do decreto para cercear sua 

liberdade de acesso à informação pública necessária ao controle social: 

O recorrente [...] argumenta que as informações são existentes e não estão protegidas 
por sigilo. Questiona como o governo elaborou a proposta de reforma da previdência 
se desconhece os dados. Além disso, reafirma que a negativa é ilegal, pois não tem 
amparo em lei, mas em simples decreto (Decisão Nº 037/2017). 

Por fim, cabe questionar posicionamento da Comissão em decisão que defere recurso para acesso a 

lista de CNPJs enquadrados no lucro presumido e no lucro real. Incialmente negado acesso por sigilo 

legal, o Ministério da Fazenda passa a alegar exigência de trabalho adicional para disponibilizar esses 

dados. Em recursos, o demandante alega falta de caracterização desse trabalho adicional, em 

descumprimento não só da LAI, mas também do art. 6º, Parágrafo Único, do Decreto nº 8.777/2016, 

que dispõe sobre a necessidade dessa caracterização, ao que a CMRI contesta: “Quanto ao argumento 

do recorrente baseado no art. 6º do Decreto nº 8.777/16, trata-se de solicitação diversa, com objetivo de 

abertura de bases de dados da Administração Pública Federal, que deverá correr em rito próprio” 

(grifo nosso). Ou seja, para a Comissão, a Política de Dados Abertos só cabe ser invocada quando de 

pedido específico de abertura de base de dados e não em pedido genérico de acesso à informação. Essa 

distinção não contribui para o exercício do direito de acesso à informação pública, impondo ao 

cidadão o ônus de conhecer normas e ritos administrativos para garantir seu direito. 

De maneira geral, a análise qualitativa das decisões em última instância de recursos envolvendo 

pedidos de acesso a informações em formatos e/ou estruturas específicos evidencia a ampla utilização 

das hipóteses processuais de restrição de acesso de início ou ao longo das instâncias recursais. A 

aplicação de hipóteses substantivas é geralmente revertida em segunda ou terceira instância, alegando 

os requerentes que as informações desejadas podem ser anonimizadas para franquear acesso ao conteúdo 

público – ao que os órgãos contestam trabalho adicional. A necessidade de realizar apurações especiais 

de informações em diferentes sistemas e junto a prestadores de serviços de informática (geralmente 

empresas terceirizadas) (CEPIK, CANABARRRO, 2014) também é utilizada para justificar ônus e 
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trabalho adicional por parte dos órgãos e, com tanto, negar acesso. 

CONCLUSÃO: desafios para a adoção do paradigma de dados abertos 

A LAI é pioneira no mundo a incorporar o paradigma dos dados abertos no escopo do direito de 

acesso à informação pública, em um movimento sinérgico catalisado pela participação brasileira na 

Parceria para Governo Aberto. Destarte, à avaliação das possibilidades e desafios institucionais à adoção 

dos OGD no Brasil, interesse analisar a institucionalidade vigente da transparência, em especial a 

definição e a aplicação do que é público e, portanto, passível de abertura. 

Ao longo deste trabalho, vimos que a LAI estabeleceu as situações, os graus e os prazos máximos de 

sigilo de informações cuja divulgação possa pôr em risco ou grave ameaça a segurança nacional ou a 

população, preservando demais hipóteses de sigilo previstas em lei (i.e. fiscal, bancária, industrial). 

Além disso, reafirmou a inviolabilidade das informações pessoais, já prevista da Constituição Federal, 

embora ainda carente de regulamentação. Afora essas restrições de cunho substancial e a justificativa 

de informação inexistente (considerada suficiente pela CMRI), hipóteses processuais adicionais foram 

introduzidas por meio da regulamentação da Lei na APF (Decreto nº 7.724/2012). Em seu Artigo 13, o 

aludido decreto dispôs sobre o não atendimento a pedidos considerados genéricos, desproporcionais, 

desarrazoados ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e 

informações (CUNHA FILHO, 2017, no prelo). Essa última hipótese requer especial atenção quando 

da avaliação dos desafios à adoção do paradigma em lente. Como visto, dados abertos governamentais 

são dados públicos, estruturados, brutos, legíveis por máquina e disponibilizados em formatos técnicos 

e licenças específicas (abertos). Por configurarem novo referencial de tratamento dos dados e 

informações sob a custódia estatal, exigirão necessariamente esforços e recursos para sua organização, 

classificação, formatação e disponibilização. 

Portanto, a despeito do avanço do direito à informação no Brasil, a amplitude das hipóteses de negativa 

de acesso oferece desafios à realização do direito à informação e, especificamente, à adoção do 

paradigma dos OGD. Dada a reconhecida cultura do segredo e do sigilo sobre a qual se erigiram as 

burocracias públicas (WEBER, 1982) e tendo em vista o desconhecimento por parte dos cidadãos quanto 

aos dados e informações sob a custódia estatal, a legislação vigente abre espaço para negativas deliberadas 

a pedidos de acesso à informação e legalmente abrigadas sob a institucionalidade vigente. 

Essa cultura e esse comportamento não são raros às experiências internacionais. Ao comparar os 

movimentos de direito de acesso à informação pública e de promoção de abertura de dados, Janssen 

(2012, p. 4, tradução nossa) pontua que: 

Ambos os movimentos encontraram, ao longo de seu desenvolvimento, obstáculos 
comparáveis dentro do governo, como órgãos públicos mantendo sua antiga cultura 
de sigilo e usando argumentos de privacidade, segurança nacional, segredo comercial, 
etc., para limitar o acesso a dados e informações. 
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E na APF não seria diferente. Em pesquisa-diagnóstico sobre valores, conhecimento e cultura de acesso 

à informação pública na APF, encomendada ainda quando da adoção do 1º Plano de Ação Nacional para 

Governo Aberto, os autores concluem que 

De forma dominante, existe a percepção de que Estado é o guardião da informação 
pública, mas esta pertence à sociedade [...]. Não raro, porém, diante de situações 
concretas, esse reconhecimento surge acompanhado de uma série de condicionantes 
ou qualificações para a efetiva entrega da informação. Na prática, os servidores 
revelam que analisam as solicitações conforme distintos critérios de conveniência 
e/ou factibilidade e que estão habituados a indagar os motivos dos solicitantes, [...]. 
(DaMATTA, 2011, p. 8). 

Evidentemente, não se trata de afirmar que os resultados da pesquisa-diagnóstico nos leva a concluir 

que a burocracia federal é avessa à abertura das informações públicas, sob o risco de incorrermos em 

uma falácia individualista ou atomística (conferir ao todo as características das partes). Tampouco 

podemos afirmar que as hipóteses de restrição de acesso não são adequadamente aplicadas no âmbito 

do Governo Federal. Avaliar o mérito das decisões foge ao escopo desta pesquisa. Busca-se, sim, 

chamar a atenção para esse espaço cinzento aberto criado, especialmente, pelas hipóteses processuais, 

cuja interpretação pode favorecer negativas deliberadas a pedidos de acesso à informação. Com efeito, 

embora seja pequena a parcela de pedidos efetivamente negados no período compreendido por 

este estudo (11 de julho de 2015 e 31 de julho de 2017), a análise do tratamento conferido às 

solicitações de dados em formato, estrutura ou (des)agregação específica revela a aplicação reiterada 

dos dispositivos de restrição de cunho processual, que extrapolam a LAI. No caso da hipótese de 

trabalho adicional, seu emprego, contudo, desacompanha a fundamentação exigida pelos decretos 

que sobre ela versam (Decreto nº 7.724/2012 e 8.777/2016) e orientada pela CGU (BRASIL-CGU, 

2015), salvo exceções. Ou seja, em poucos casos o órgão apontou razões não só de jure, mas de fato nas 

a denegatória de acesso, apontando objetivamente os recursos que seriam demandados para o 

atendimento do pedido e seu impacto negativo sobre o órgão. A possibilidade de recurso em quatro 

instâncias tampouco assegura reconsideração de decisão que contrarie posição inicialmente tomada pelo 

governo (CUNHA FILHO, 2017, no prelo). Com efeito, das 25 decisões adotadas pela CMRI acerca de 

solicitações de dados em formato, estrutura ou (des)agregação específicos, apenas 02 apontaram 

pelo deferimento do recurso. A composição da CMRI e a inexistência de controle externo sobre suas 

decisões acinzentam ainda mais esse cenário (CUNHA FILHO, 2017, no prelo). 

Nessas condições, embora amparada pela legislação que versa sobre transparência ativa e passiva, a 

adoção do paradigma dos OGD é desafiada pela interpretação das hipóteses de sigilo, aberta à 

discricionariedade; pela ausência de tratamento legal às informações pessoais; pelas possibilidades de 

aplicação das hipóteses processuais de desproporcionalidade, dessarrazoabilidade e trabalho adicional; 

bem como pelo controle governamental sobre os processos recursais. Diante desse quadro, cabe esperar 

que a institucionalização da Política de Dados Abertos e crescente disponibilização de OGD por meio 

de transparência ativa (e não passiva) consiga demonstrar que, ao contrário do ônus percebido (“trabalho 
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adicional”), a reorientação da produção e da gestão da informação por parte das burocracias contribui 

no sentido contrário, isto é, na economia de recursos – seja por meio da redução de pedidos via 

transparência passiva, seja por meio da organização mais eficiente e menos redundante das informações 

no âmbito da própria Administração Pública (POSSAMAI, 2016; BATISTA; SILVA; MIRANDA, 

2013; WEINSTEIN, GOLDSTEIN, 2012). Enquanto isso, reitera-se o papel do controle social sobre a 

implementação da LAI de facto, e não apenas de jure. Este trabalho buscou contribuir nesse sentido.  
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ANEXOS 

ANEXO 01 - Pedidos de acesso à informação encaminhados via Serviço de Acesso 
à Informação federal, por tipo de tratamento (julho/2015 a julho/2017) 

Tratamento de tratamento e classificação Total % 

Número de pedidos registrados 172993 100 

Acesso concedido 113539 65,63% 

Não se trata de solicitação de informação 11038 6,38% 

Encaminha para e-Ouv* 436 0,25% 

Pergunta duplicada/Repetida 3461 2,00% 

Informação inexistente 5154 2,98% 

Órgão não tem competência para responder sobre o assunto 6343 3,67% 

Acesso parcialmente concedido 8420 4,87% 

Processo decisório em curso 328 3,90% 

Parte da informação é de competência de outro órgão/entidade 1560 18,53% 

Parte da informação é inexistente 1210 14,37% 

Parte do pedido é incompreensível 167 1,98% 

Parte da informação é sigilosa conforme a Lei 12.527/2011 1507 17,90% 

Parte da informação é sigilosa de acordo com legislação específica 773 9,18% 

Parte da informação contém dados pessoais 1451 17,23% 

Parte do pedido é genérica 379 4,50% 

Parte do pedido é desproporcional ou desarrazoado 309 3,67% 

Parte da informação demandará mais tempo para produção 696 8,27% 

Acesso negado 9015 5,21% 

Processo decisório em curso 772 8,56% 

Pedido incompreensível 1087 12,06% 

Informação sigilosa classificada conforme a Lei 12.527/2011 908 10,07% 

Informação sigilosa de acordo com legislação específica 1366 15,15% 

Dados pessoais 1665 18,47% 

Pedido genérico 1656 18,37% 

Pedido desproporcional ou desarrazoado 630 6,99% 

Pedido exige tratamento adicional de dados 931 10,33% 

Sem registro de tratamento 15587 9,01% 

Fonte dos dados brutos: BRASIL (2017). 
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RESUMO 
O trabalho expõe o relato de experiência de duas intervenções no campo social utilizando metodologias 
integrativas como base de ação. Trata-se do Programa Justiça Comunitária, desenvolvido na comunidade de 
Manguinhos, nos anos de 2012 e 2013, e do Projeto Bebel – Inclusão Socioeconômica de Mulheres na Praça da 
Bandeira, nos anos de 2013 e 2014, ambas na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo geral do trabalho apresentado 
é expor o processo de fomento e criação de espaços participativos em âmbito comunitário e estatal, e a utilização 
de metodologias integrativas como um instrumento importante para a compreensão do contexto comunitário e 
para construção de soluções coletivas e efetividade de direitos em nível local. A metodologia do trabalho se 
baseia em uma pesquisa qualitativa com delineamento bibliográfico, a partir de fontes digitais e impressas de 
livros, periódicos e documentos públicos, além de dados institucionais referentes as experiências apresentadas. 
Palavras-chave: espaços participativos; metodologias integrativas; intercâmbio de saberes. 
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ESPAÇOS PARTICIPATIVOS E O USO DE METODOLOGIAS 
INTEGRATIVAS PARA EFETIVIDADE DE DIREITOS 

ARAÚJO, Danielle Ferreira Medeiro da Silva de 

INTRODUÇÃO 

O artigo apresenta o relato de experiência do Programa do Conselho Nacional de Justiça executado 

pela Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro e Instituto 

Superior de Estudos da Religião – ISER – Justiça Comunitária, desenvolvido na comunidade de 

Manguinhos na cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos anos de 2012 e 2013, e do Projeto Bebel – Inclusão 

Socioeconômica de Mulheres na Praça da Bandeira, centro da cidade do Rio de Janeiro, executado 

pelas organizações não-governamentais Planet Finance e Projeto Gerando Vida nos anos de 2013 e 

2014. Ambas as intervenções sociais, uma executada pelo Estado e outra pela sociedade civil, expõe o 

uso das metodologias integrativas como instrumento de ampliação da inclusão de populações 

periféricas, fortalecimento da cidadania social1 e efetividade de direitos. 

A estrutura social desigual2 que se constitui como traço da sociedade brasileira opera como base para a 

construção de mundo possível, legítimo ou não3, que remente a outra realidade, não formal e sim 

informal4, que se compreende complexa, inacabada e irregular5. Fala-se de um espaço social6 

construído a partir da desigualdade de acesso ao capital7 e em um espaço de ausência do Estado 

quanto à efetividade dos direitos sociais garantidos no artigo 6º pela Constituição Federal de 1988, a 

saber, “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

                                                        
1 Significa a conquista de significativos direitos sociais, no domínio das relações do trabalho, da segurança 
social, da saúde, da educação e d a habitação (Santos, 2006, p. 30). 
2 De acordo com o Relatório das desigualdades de raça, gênero e classe (2017, p. 17), além das desigualdades 
de condições socioeconômicas entre brancos e negros, há também desigualdades de oportunidades 
renitentes, que impedem os negros de ascenderem socialmente. 
3 Segundo Bourdieu (1989, p. 246-247) a norma jurídica quando consagra um conjunto de regras sociais com 
caráter universalizante, para além das diferenças de condição e de estilo de vida, as mesmas possuiriam um 
efeito de normalização de uma cultura legítima que considera todas as práticas diferentes como desviantes, 
anómicas, e até mesmo anormais, patológicas. 
4 De acordo com Comparato (2009, p. 08), efetivamente, bem analisadas as coisas fora dos dogmatismos 
acadêmicos, é preciso reconhecer que uma Constituição não é apenas, como pensaram os revolucionários 
norte-americanos e franceses do final do século XVIII, o documento solene que organiza politicamente um 
país. Por trás dessa forma, ou, se se quiser, do lado do avesso, há outra realidade, igualmente normativa, mas 
que não goza da chancela oficial. tal como a politeia das cidades-estados da Grécia clássica, trata-se de algo 
semelhante a uma Constituição não escrita, mas de incontestável vigência. Ela é formada pelos usos e 
costumes tradicionais, os valores predominantes na sociedade e o complexo campo dos poderes privados, 
entrelaçados às competências públicas. 
5 É a partir de uma articulação complexa que se propõe a construção de uma narrativa mais local, 
fundamentada em singularidades socioculturais, que evidencia o caráter inacabado do conhecimento, que 
possibilita enxergar no campo social as irregularidades e contradições do real (NEUBERN, 2000, p. 156). 
6 Compreendido como espaço multidimensional de posições, descrito também como um campo de forças, 
ou seja, como um conjunto de relações de forças objetivas impostas a todos os que entrem nesse campo e 
irredutíveis às intenções dos agentes individuais ou mesmo às interações diretas entre os agentes 
(BOURDIEU, 2009, p. 134-135). 
7 O capital pode existir no estado objetivado, em forma de propriedades materiais, ou, no caso do capita 
cultural, no estado incorporado, e que pode ser juridicamente garantido (BOURDIEU, 2009, p. 134). 
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previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição”. 

Tendo em vista este contexto, o objetivo geral do trabalho apresentado é expor os processos de criação 

e intercâmbio de saberes científicos e comunitários em espaços participativos e a utilização de 

metodologias integrativas como instrumento para maior efetividade e alcance de soluções coletivas em 

âmbito comunitário. O perfil dos participantes das ações envolve populações periféricas e 

historicamente marginalizadas, sendo as mulheres a maioria das participantes. Os passos 

desenvolvidos se compõem pela compreensão das estruturas sociais desiguais como campo de 

formação de normas sociais8 que podem se confrontar com as normas legais do país. Na compreensão 

da existência de normas sociais como valores coletivos que possuem força e influenciam 

comportamentos dentro de um grupo social e uma vez naturalizados influenciam pensamentos e 

formas de agir, as mesmas precisam ser reconhecidas no campo social e incluídos nas discussões para 

a elaboração e planejamento de políticas públicas. No intercâmbio de conhecimentos, fundamentados 

em uma ecologia de saberes e na autonomia do sujeito, que impulsionam mudanças sociais concretas 

para construção de uma melhor qualidade de vida para a comunidade a partir do reconhecimento da 

trajetória de vida correlacionada com os valores da coletividade. 

Neste sentido, fala-se de um processo transformador não apenas no campo de ação, mas também em 

todos os agentes envolvidos como sujeitos integrais, sejam técnicos ou moradores da comunidade, 

revela a abertura da equipe de trabalho para compreender a dinâmica social e atuar segundo essa 

realidade incerta (para os técnicos) a partir de uma perspectiva de troca e crescimento mútuo, uma 

relação que pressupõe abertura e disponibilidade de ambas as partes envolvidas na experiência9. Os 

resultados a serem apresentados se compõem por um guia de ação sobre o processo de mudança 

comunitária a partir do uso de metodologias integrativas para a construção coletiva de novos saberes e 

sua importância na formulação de políticas públicas participativas com uma perspectiva inclusiva. 

Além da apresentação dos pontos positivos do gerenciamento de ações de desenvolvimento local 

através da educação de pares e do protagonismo de atores locais em espaços participativos. 

A metodologia do trabalho baseia-se na teoria fundamentada10 que consiste em unir teorias a 

                                                        
8 De acordo com Bichieri (2013, p. 01), entende-se por normas sociais: [...] um padrão de comportamento tal 
que as pessoas têm uma preferência para seguir esse padrão quando acreditam que muitas das pessoas de 
sua rede de referência comportam-se desse jeito, muitas pessoas da sua rede de referência acham que 
pessoas como elas deveriam comportar-se desse jeito. 
9 De acordo com Bondía (2002, p. 24), “a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar 
para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 
devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o 
juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os 
olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço”. 
10 Lo más problable és que la teoria derivada de losdatos se parezca más com la “realidad” que la teoria 
derivada de unir una serie de conceptos basados em experiencias o solo especulando (cómopiensa uno que 
las cosas debieran funcionar). Debido a que las teorias fundamentadas se basan em losdatos, és más posible 
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experiências e dados com o fim de ampliar a compreensão sobre conceitos e proporcionar um guia 

significativo para a ação. O método utilizado será uma pesquisa bibliográfica realizada a partir dos 

registros disponíveis em fontes impressas e digitais sobre a temática, além de registros estatísticos 

referentes a violações de direitos, e dos dados institucionais referentes ao Programa Justiça 

Comunitária (2012-2013) e ao Projeto Bebel – Inclusão Socioeconômica de Mulheres na Praça da 

Bandeira (2013-2014) na cidade do Rio de Janeiro - RJ. 

1. Programa Justiça Comunitária – Um caminho para o acesso à justiça e a 
formação cidadã 

1.1. Histórico e bases do Programa Justiça comunitário no Rio de Janeiro 

A mediação de conflitos em seu desenvolvimento moderno esta fundamentada em duas raízes. Por um 

lado, o Direito, que põe ênfase em um mecanismo alternativo de litigação judicial. Daqui surgiu 

historicamente uma visão crítica da quantidade de casos judiciais, a qual promove o desenvolvimento 

de outras opções para a resolução de conflitos orientada a promover uma maior eficiência dos tribunais. 

A segunda corrente encontra-se inspirada nos movimentos políticos da década de 60, visava um maior 

controle e participação da cidadania como ferramenta para os processos de tomada de decisões. Esta 

corrente influenciou fortemente o desenvolvimento da mediação comunitária. Este movimento tem 

desenvolvido a ideia de outorgar maior poder para as comunidades na resolução dos conflitos, através 

de um processo de empoderamento de comunidades na resolução dos seus próprios problemas, da 

promoção da participação democrática em nível local, assim como a redução da violência e as tensões 

intergrupais nas comunidades11. 

Tradicionalmente, a mediação de conflitos prevê um terceiro neutro para resolução de um acordo. Em 

sua definição clássica é entendida como uma saída negociada com a assistência de um terceiro em 

meio a um conflito entre duas partes, sejam pessoas, grupos, comunidades, organizações ou países, e 

encontra-se fundamentada nos princípios de emancipação, deliberação, pedagogia social e 

participação. Já a mediação comunitária funda-se nas premissas de uma construção da cidadania, de 

desenvolvimento de capacidades democráticas e autônomas na sociedade12. Assim, a mediação 

comunitária é assumida como um processo que torna possível a troca social através do 

empoderamento, a educação e a construção de redes sociais nas comunidades13. De acordo com 

Alejandro Nató, trata-se de “um recurso humano e um instrumento cívico mediante o qual os 

integrantes de uma sociedade podem tramitar suas diferenças e/ou gerenciar os conflitos que lhes 

                                                                                                                                                                             
que generenconocimientos, aumentenlacomprensión y proporcionen una guia sifnificativa para laacción 
(STRAUSS, 2012, p. 14). 
11 Guía de Mediación Comunitaria. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamentos Humanos (ONU 
– HABITAT) em copublicación com Universidad Alberto Hurtado de Chile y Instituto de Estudios de la 
Religion (ISER). Impreso em Chile: 2014. p.12. 
12 Ibid, p.10. 
13 Ibid, p.12. 
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apresentam em um âmbito privado e/ou público, assim como também participar da construção da 

sociedade que integram”. É importante ressaltar que a Mediação não substitui os serviços formais de 

acesso ou garantia de direitos, é sim complementar e indissociável destes. Tem uma dupla função: 

estimular e colaborar com o aprimoramento dos serviços púbicos de direitos e fomentar e promover as 

relações comunitárias14. 

O Programa Justiça Comunitária está fundamentado nas bases da mediação comunitária. O Programa 

foi idealizado pela juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Gláucia 

Falsarella, há mais de 10 anos. O Programa nasceu em 2000 a partir da experiência do Juizado 

Especial Cível Itinerante do TJDFT, que buscava atender moradores das comunidades do Distrito 

Federal que tinham dificuldades de acesso15 à Justiça formal. Nesses dez anos, o Programa se instalou 

em três regiões administrativas do Distrito Federal: Ceilândia, com 332 mil habitantes, Taguatinga, 

com 223 mil, e Samambaia, com 147 mil, contando com 60 agentes comunitários capacitados para 

atuar na mediação de conflitos. Esses agentes compartilham a linguagem e o código de valores da 

região onde mora, o que auxilia bastante o entendimento entre as partes e a resolução amigável do 

conflito. 

Os núcleos de Justiça Comunitária no Rio de Janeiro tiveram trajetórias muito diferentes devido as 

especificidades de cada comunidade, mas também às próprias condições de instalação do núcleo. No 

Rio de Janeiro, a iniciativa estava vinculada ao Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania (PRONASCI) e foi implementado em sete comunidades: Manguinhos, Nova Iguaçu, 

Complexo do Alemão, São Gonçalo, Borel, Cidade de Deus e Morro da Providência. A composição da 

equipe técnica era formada por um advogado, um psicólogo, um assistente social, um agente de apoio 

administrativo, quatro estagiários e trinta mediadores comunitários, que foram contratados através de 

um processo seletivo16. O Programa foi coordenado pela Secretaria Estadual de Assistência Social e 

Direitos Humanos e executado pelo Instituto Superior de Estudos da Religião, foi instalado na 

comunidade de Manguinhos, zona norte da cidade. 

Manguinhos é um dos bairros da Cidade Maravilhosa, situado na 10ª RA e na AP 3.1, no espaço entre 

Av. Brasil, a Linha Amarela, a Avenida dos Democráticos e a Av. Dom Elder Câmara (antiga Av. 

Suburbuna). O bairro foi oficialmente reconhecido em seus limites em 1988. Manguinhos, cujo nome 

vem do fato de ser uma região de mangue, faz parte da bacia hidrográfica da Baía da Guanabara por 

onde passam os rios Faria - Timbó, Jacaré e o Canal do Cunha. Manguinhos é parte do mosaico de 

                                                        
14 Ibid, p.33. 
15 A experiência revelou um fato importante que serviu de "combustível" para o desenvolvimento do projeto. 
Foi possível identificar que aproximadamente 80% da demanda do Juizado Itinerante resultavam em 
acordos. Esse dado confirmou que a iniciativa efetivamente rompia obstáculos de acesso à Justiça. 
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/72122-justica-comunitaria-chega-aos-morros-do-rio-
de-janeiro. Acesso em: 09/10/2017. 
16 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/72122-justica-comunitaria-chega-aos-morros-do-rio- 
de-janeiro. Acesso em: 09/10/2017. 
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desigualdades sociais que expressa a cidade do Rio de Janeiro. Enquanto Botafogo, Lagoa, Barra da 

Tijuca, Vila Isabel, Tijuca e Copacabana são considerados os melhores bairros com relação às 

condições de vida, medidos pelo IDH, dos 126 bairros da cidade, Manguinhos está entre as cinco 

piores situações junto com Guaratiba, Rocinha, Jacarezinho, Maré e Complexo do Alemão, no 122º 

lugar17. O Núcleo estava localizado na Rua Leopoldo Bulhões, nº 952, em espaço cedido pelo Centro 

de Cidadania e Desenvolvimento Comunitário da Varginha. Foram cedidas duas salas com mesas, 

cadeiras, um armário e quadros para aviso que facilitaram o andamento das atividades. 

A abertura do Núcleo para atendimento à população aconteceu no dia 01 de setembro de 2012. A 

equipe técnica era formada por Danielle de Araújo (Direito), Flávia de Abreu Lisboa (Psicologia) e 

Jacqueline Bragança (Serviço Social), os respectivos estagiários por área: Marcela Silva, Mateus 

Duarte e José Luís Soares, e Thayani Alves como auxiliar administrativo. Os agentes comunitários 

eram um total de 27 (vinte e sete), sendo 88% de mulheres (cabe ressaltar que houve também a 

rotatividade dos agentes comunitários durante o projeto). A seleção de agentes comunitários tentou 

abarcar a diversidade do local seja na idade, raça, profissão, moradia, gênero, religião, com o fim de 

atuar com uma base de ação representativa. Cabe apontar que as pessoas identificadas como 

mediadoras são, em grande medida, pessoas envolvidas com processos de desenvolvimento 

comunitário18. 

A integração da equipe se deu através de capacitações semanais e principalmente no dia-a-dia do 

Programa, formando um corpo integrado que visava não apenas atendimentos multidisciplinares, mas 

principalmente a valorização19 dos encontros com os mediadores comunitários. O maior desafio como 

equipe era romper com as cadeias do conhecimento disciplinar, a fim de ampliar as possibilidades de 

se encontrar soluções em um campo ainda desconhecido e de reconhecer/desconstruir nossas 

premissas culturais e sociais implícitas para que coletivamente pudéssemos ressignificar a realidade. A 

diminuição da força dos conhecimentos individualizados e científico20 só foi possível através do 

intercâmbio de ideias e decisões coletivas que guiavam o grupo, dando então surgimento a novos 

saberes em conjunto com a comunidade. De acordo com Gianella (2007, p. 12), o caráter 

transdisciplinar dos problemas que enfrentamos nos aconselha uma postura de busca livre para além 

                                                        
17 Disponível em: http://www.conhecendomanguinhos.fiocruz.br/. Acesso em: 12/10/2017. 
18 Guía de Mediación Comunitaria. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamentos Humanos (ONU 
– HABITAT) em copublicación com Universidad Alberto Hurtado de Chile y Instituto de Estudios de la 
Religion (ISER). Impreso em Chile: 2014. p.24. 
19 Em tal sentido, se trata de um processo de reconhecimento dos significados coletivamente produzidos, no 
qual os indivíduos são respeitados como únicos e singulares, na diversidade das suas subjetividades e 
culturas. Assim, a equipe de mediação reflexiona sobre os saberes e conhecimentos da comunidade, 
agregando novas perspectivas e valores que fortaleçam mecanismos de diálogo e autonomia das pessoas. 
(Ibid, p. 19). 
20 De acordo com Gianella (2007, p. 13-14), precisamos entender a insuficiência do objetivismo, e 
compreender a complexidade e multidimensionalidade do real, a possibilidade de uma visão integrada. 
Precisamos construir coletivamente a direção e o sentido de nossas ações, pois o conhecimento científico 
não é tido mais, automaticamente, como dono da Verdade e vem recolocado no meio de muitas outras 
formas de fazer sentido do mundo. 
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dos limites disciplinares postos, dos postulados indiscutíveis ou de qualquer legado conceitual que 

representa mais um hábito mental e que se apresenta como uma prisão mais do que uma fértil 

representação de nossa realidade. Trata-se de uma prática do transpassar os limites dados, de 

aproximar o que parece incongruente, de se abrir para a escuta dos contextos e dos sujeitos 

«relativizando» nossas interpretações prévias a seu respeito e deixando que eles falem. 

O espaço de interdisciplinaridade entre o saber dos mediadores-técnicos e o saber comunitário foi um 

fator de rompimento disciplinar proporcionando valiosas chaves para uma intervenção que 

privilegiasse a interação em detrimento ao tecnicismo do direito. O intercâmbio de saberes com a 

comunidade possibilitou novos sentidos a todo processo de dinâmica social porque esteve 

fundamentado na valorização de todas as partes e nos diversos conhecimentos presentes no território, 

visando à construção de uma nova realidade. De acordo com o professor Boaventura de Sousa Santos 

(2007, p. 87), a ecologia dos saberes tem por fundamento a diversidade de conhecimentos no mundo, 

“não existe uma unidade de conhecimento”21. 

Trata-se de uma prática promovida e facilitada por uma equipe que contribui para a formação de 

espaços e processos de diálogo participativo, entre indivíduos ou coletivos, com o fim de criar 

ambientes favoráveis para o manejo e transformação dos conflitos, complementar a justiça e 

alternativa a violência explicita e implícita22. 

É importante ter presente que uma porcentagem muito alta – e variável – da população latino-

americana se encontra vivendo em assentamentos, vilas ou favelas, cuja propriedade e serviços são 

irregulares, em situações em que as leis e as normas dificilmente são aplicadas, ao menos na forma 

global e integral. Nestes lugares com escassa presença do Estado, de governos centrais e locais, e de 

serviços, se faz ainda mais necessário pensar fórmulas de convivência e resolução de conflitos que se 

adaptem a essas realidades, que valorem seus recursos, criatividade e culturas locais.  Que possam 

fazer o que a Justiça, as polícias, serviços e governos não podem: estabelecer formas de relacionarem- 

se baseadas em suas próprias capacidades e acordos23. O desafio de atuar em um contexto de 

insegurança e violência24 aponta a necessidade de uma intervenção mais profunda, que milite para 

além do acesso e efetividade dos direitos, que auxilie em um processo de mudança na estrutura social 

                                                        
21 Para além do Pensamento Abissal: Das Linhas Globais a uma Ecologia de Saberes. Este trabalho foi 
apresentado em diferentes versões no Fernand Braudel Center, Universidade de New York em Binghamton, 
na Universidade de Glasgow, na Universidade de Victoria, na Universidade de Wisconsin-Madson e na 
Universidade de Coimbra. 
22 Guía de Mediación Comunitaria. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamentos Humanos (ONU 
– HABITAT) em copublicación com Universidad Alberto Hurtado de Chile y Instituto de Estudios de la 
Religion (ISER). Impreso em Chile: 2014, p.19. 
23 Ibid, p.46. 
24 Dados  do  Instituto  de  Segurança   Pública   do   Estado   do   Rio   de   Janeiro   demonstram   em   uma   
série histórica a taxa de homicídio proveniente de oposição à intervenção policial por 100 mil habitantes no 
Município do Rio de Janeiro entre os anos 2000 e 2016, e revela uma taxa que se inicia em 4,7 e aumenta até 
14,6 em 2007, com a implantação de 19 Unidades de Polícia Pacificadora (entre 2008 e 2012) acontece uma 
diminuição da taxa, que volta a aumentar no ano de 2014 para 32,7, chegando a 37,6 em 2016. Disponível em: 
http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/SeriesHistoricasLetalidadeViolenta.pdf . Acesso em: 14/10/2017. 
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desigual e na formação cidadã25. Assim, o Núcleo, integrado a uma rede de serviços públicos, privados 

e comunitários trabalha conjuntamente para um formato mais igualitário das relações sociais em todos 

os níveis. Ressalta-se que para isso a instalação da UPP – Unidade de Polícia Pacificadora na região, 

no final do mesmo ano foi um fator fundamental. 

Ora, a beleza do processo de interação social está em compreender os diferentes modos de vida, as 

normas sociais que regem as relações sociais em determinada coletividade. Fala-se em reconhecer o 

território26, andar e construir com a comunidade de forma horizontalizada, uma perspectiva de direitos 

humanos27 em nível local que afeta o global, ressignificando os conceitos e reconstruindo valores 

comunitários que se comunicam com o corpo social. Para Dornelles (1998, p. 10), os direitos humanos 

podem ser interpretados de acordo com a experiência de cada um. Sendo assim, cada indivíduo em sua 

trajetória pessoal e coletiva coleciona experiências e saberes a serem compartilhados e refletidos em 

comunidade com grande potencial para a superação de desafios locais e agregação de competências 

para o desenvolvimento social em níveis mais amplos. Neste sentido, “o processo de reconhecimento 

comunitário tem um duplo sentido: o Centro de Mediação Comunitária necessita reconhecer as 

culturas e as identidades locais e, ao mesmo tempo, estimular uma transformação social profunda e 

duradoura dentro da comunidade28”. 

Para reconhecer o outro como um mundo possível é preciso estar aberto a uma experiência mais 

profunda, que não se limita ao cumprimento do contrato laboral, encontra-se em uma dimensão 

humana, como afirma Bondía (2002, p. 19), “o saber de experiência se dá na relação entre o 

conhecimento e a vida humana”. Significa abrir mão da imposição de um mundo legítimo, de uma 

verdade, e se desconstruir para o acesso a um universo novo, complexo, irregular e inacabado. Não é 

fácil reconhecer as culturas locais, suas linguagens e práticas e incorporá-las na dinâmica cotidiana dos 

Centros de Mediação Comunitária, mantendo uma perspectiva transformadora e concreta. Assim, o 

Centro de Mediação, ao mesmo tempo em que assume uma opção de manter processos locais, 
                                                        
25 A noção de cidadania para Dagnino (2006, p. 154) pressupõe um processo de construção da cidadania 
como afirmação e reconhecimento de direitos, projeto para uma nova sociabilidade, a partir de um formato 
mais igualitário de relações sociais em todos os níveis, inclusive novas regras para viver em sociedade o que 
implica o “reconhecimento do outro como sujeito portador de interesses válidos e de direitos legítimos”. 
Fala-se da reinvindicação ao acesso, a inclusão, a participação e ao pertencimento a um sistema politico já 
dado, ou seja, participação efetiva dos cidadãos no poder. 
26 É preciso reconhecer que há uma dimensão da realização da vida em sociedade que nos coloca face às 
diferenças: o território. Espaço-tempo demarcado pelas intenções e ações humanas, o território é recurso e 
abrigo que exterioriza a existência individual e coletiva. A sociedade ao se apropriar e fazer uso de um 
território compartilha o domínio das condições de produção e reprodução social da vida, promovendo a 
construção de laços que se definem pela apropriação e uso das condições objetivas, como também dos 
investimentos simbólicos, estéticos, éticos que revelam o sentido da própria sociedade instituída. Por Jorge 
Luiz Barbosa. Diretor do Observatório de Favelas. Disponível em: Políticas de Segurança e Direitos Humanos: 
Enfocando a Primeira Infância, Infância e Adolescência. Rede Nacional Primeira Infância (Secretaria 
Executiva RNPI - Avante Educação e Mobilização Social.  Biênio 2011-2012)1ª Ed. 2014. p. 24.  
27 Segundo Santos (1997, p. 13) O multiculturalismo, tal como eu entendo, é pré-condição de uma relação 
equilibrada e mutuamente potenciadora entre a competência global e a legitimidade local, que constituem 
os dois atributos de uma política contra-hegemônica de direitos humanos no nosso tempo. 
28 Guía de Mediación Comunitaria. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamentos Humanos (ONU 
– HABITAT) em copublicación com Universidad Alberto Hurtado de Chile y Instituto de Estudios de la 
Religion (ISER). Impreso em Chile: 2014. p.19-20. 
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afirmando práticas identitárias de determinado território ou segmento, tem o desafio igualmente 

relevante de estimular a contradição e o questionamento destas práticas. Este espírito inquieto exige 

um olhar permeável e atento dos gestores e mediadores29. 

Superar as pré-noções do campo social, os estigmas, a marginalização e a criminalização que envolve 

o espaço social das favelas querer uma reflexão crítica da própria construção social das disciplinas. 

Fala-se de uma ruptura no nível epistemológico, em uma nova visão alternativa ao positivismo30, que 

permita a compreensão mais holística da realidade. Segundo Gianella (2015, p. 352): 

O que vejo depende do lugar de onde observo e das “lentes” que uso (instrumentos 
de observação e esquema teóricos que a guiam). Cada ponto de vista é a vista de um 
ponto; se reconhecemos que a realidade que observamos é complexa e 
multifacetada, é crucial reconhecer também que nenhum ponto de vista sozinho dá 
conta de produzir descrições completas, e se comprometer com a multiplicação dos 
pontos de vistas envolvidos para atingir representações mais ricas (apesar de nunca 
exaurientes) da realidade em objeto. 

O importante nesta dinâmica é fomentar/construir um espaço participativo, que privilegie um saber 

comprometido com a transformação social, a saber, a capacidade dialógica (uma racionalidade não 

baseada em nenhum esquema ideal e normativo a ser imposto na realidade e, ao contrário, atenta à 

concretude dos contextos e ao reconhecimento neles da dimensão estrutural e gerativa do conflito), a 

capacidade inclusiva (processos de construção de políticas mais inclusivas e que abarque o 

contraditório de valores, paixões, desejos, visões de futuros do sujeito real) e a capacidade reflexiva (a 

perspectiva de ultrapassar o caráter separado e abstrato do conhecimento da realidade, adotando uma 

postura reflexiva e crítica)31. Neste sentido, o espaço de Mediação Comunitária busca manejar as 

ansiedades, tensões, expectativas e contradições, que são parte importante de sua ação, e questiona as 

respostas tradicionais que conduzem a soluções naturalizadas, sem deixar com isso de reconhecer a 

cultura local32. 

Para que a criação deste espaço seja possível se requer métodos de atuação que se construam durante o 

processo e não a partir de metodologias fechadas e impostas pela equipe técnica, para isso as 

metodologias integrativas (MI) são importantes técnicas e métodos, norteados pela busca de uma 

recomposição entre a mente e o corpo, compreendendo e valorizando as histórias de vidas. A mente se 

incorporando, a racionalidade tornando-se sensível, a ciência subjetivando-se, o método abrindo-se 

para a intuição e a criatividade etc. Ao usar Metodologias Integrativas, olhando, escutando ativamente, 

movimentando o corpo, tocando, cantando, sentindo, sorrindo, encenando, brincando, não apenas 
                                                        
29 Ibid, p. 47. 
30 Alguns pilares e paradigmas positivistas: a ideia de que o mundo existe lá fora independente de nosso 
olhar; que há uma única visão de mundo válida; que existe um único sujeito apto a produzir  conhecimento 
verdadeiro e, por isso, válido (o cientista); a ideia que o mundo está organizado de forma dicotômica, 
havendo uma separação drástica entre o certo e o errado, a natureza e a cultura, a emoção e a racionalidade, 
a mente e o corpo (GIANELLA, 2009, p. 12). 
31 As três características para um saber comprometido com a transformação da realidade são apontadas por 
Gianella (2007, p. 13-14). 
32 Ibid, p. 47. 
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aprendemos lições sobre gestão, mas temos a oportunidade de fazer Gestão Social, já que precisamos 

decidir e agir num dado espaço-tempo considerando o Ser humano de modo integral (GIANELLA; 

TAVARES, 2011, p. 04--6). 

Assim, pautados na interdisciplinaridade, no reconhecimento dos valores comunitários e na 

valorização dos recursos locais, a equipe do Programa de Justiça Comunitária de Manguinhos se 

integrou a um processo de mudanças no espaço social para se pensar novas formas de sociabilidade. 

Parece-nos aqui existir uma das chaves para mudança paradigmática pretendida pela gestão social: 

escutar ativamente, equalizar participativamente e mediar efetivamente vozes e pensamentos distintos, 

porém comuns, quanto à finalidade de transformar o social (GIANELLA; TAVARES, 2011, p. 05). A 

equipe de Mediação Comunitária tem como uma de suas motivações centrais o fortalecer, reconstruir 

ou criar relações positivas e saudáveis entre os integrantes de uma comunidade, fortalecendo uma boa 

convivência, dando vigor as redes e as comunidades, e as relações entre estas, transformando-se em 

um tecelão de boas relações entre pessoas e grupos33. 

2. Metodologias interativas para a formação cidadã 

No Programa Justiça Comunitária de Manguinhos, os casos individuais eram distribuídos por 

especialidades, mas uma vez realizado o primeiro atendimento, os assuntos eram levados para o grupo 

de técnicos e estagiários para a discussão coletiva e direcionamentos e encaminhamentos necessários, 

salvo em casos que demandavam apenas informação. Mas, o corpo técnico não se via como um 

mediador imparcial, e sim a partir de uma perspectiva de mediação narrativa que prevê o mediador 

como aquele que não somente assiste as partes na busca de acordos, mas sim como um ator que 

intervêm na geração de novos significados, novas narrativas e novos espaços sociais de poder34. 

Os encontros semanais com os agentes comunitários revelam trocas, a escuta, o compartilhamento de 

problemas, a solução conjunta de estratégias para a resolução de conflitos, desafios e vitórias que 

foram paulatinamente construindo um universo novo para todos, de conhecimentos, saberes, 

valorização e crescimento. De acordo com Gianella (2009, p. 13), busca-se em um processo de 

construção coletiva o “resgate profundo da integralidade do humano em nossos processos e numa 

possibilidade mais apurada de inclusão dos que não têm saber codificado nas formas convencionais (o 

que não significa que não tenham saber ou sabedoria)”. Segue a exposição de algumas atividades 

pautadas em metodologias integrativas: 

1) Mapeamento territorial: Ação associada a um trabalho de pesquisa (Laboratório Territorial de 

Manguinhos, projeto de pesquisa da FIOCRUZ) sobre a história e principais características de cada 

uma das comunidades. No dia 09 de agosto de 2012 tivemos um encontro com os agentes, em que 

                                                        
33 Ibid, p.47. 
34 Ibid, p.11-12. 
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foi realizada a dinâmica Cartografando Territórios, com a construção, pelos agentes, de um mapa 

do complexo de Manguinhos, como forma de visualização do território como um todo e como 

compartilhamento dos (re)conhecimentos de cada um dos agentes com o espaço territorial em que 

viviam. As atividades principais da dinâmica foram essa cartografia, com divisão das comunidades 

e das instituições localizadas em cada comunidade. Durante a atividade os agentes comunitários 

puderam contar um pouco de suas histórias de vida, como chegaram até a comunidade, os 

principais eventos (enchentes, tiroteios, etc), as dificuldades no acesso aos serviços públicos, a 

solidariedade entre os moradores, a fé, a prisão ou perda de entes queridos envolvidos com o 

tráfico de drogas. Uma dinâmica social que começamos a conhecer nas falas e na vivência. 

2) Nos dias 23, 27 e 29 de agosto de 2012 foram realizados outros encontros com os agentes 

comunitários. Foram discutidos temas importantes sobre um trabalho em comunidade. No primeiro 

desses encontros foi realizada a dinâmica da identidade, com a finalidade de abordara questão das 

identidades “Favelado” x “Morador de Comunidade”, também foi realizado um debate sobre esse 

tema a partir de trechos e frases do artigo intitulado: “Favela, bairro ou comunidade? Quando uma 

política urbana torna-se uma política de significados, de Leticia de Luna Freire”. O ponto mais 

abordado foi como os moradores se sentiam excluídos e marginalizados em relação ao restante da 

cidade (citaram discriminação nos serviços públicos e nas vagas de emprego), ao mesmo tempo em 

conjunto, se sentiam como um corpo, com identidade que precisava ser reconhecida pelo Estado. A 

atividade do dia 27 tinha como proposta fazer uma discussão sobre um trabalho em equipe, sobre a 

formação de um grupo de trabalho do Justiça Comunitária. Iniciou-se com a dinâmica do barbante 

para trabalhar a noção de grupo, utilizando um barbante que, formando uma rede, conectava todos 

os membros da equipe. Em seguida, construiu-se em conjunto, de maneira coletiva, as regras de 

funcionamento do projeto e equipe, que foi chamado de Constituição Social. O último desses 

encontros, dia 29 de agosto, foi abordado com os agentes comunitários pontos importantes para 

uma abordagem de pessoas nas ruas como forma de divulgação do projeto. Iniciamos o encontro 

passando um documentário sobre a história de Manguinhos, trazido por uma das agentes, chamado 

Pessoas, Lugares e Histórias. Em seguida fizemos uma espécie de “Teatro do Oprimido”, 

montando uma cena de abordagem onde estariam presentes um agente comunitário e outro 

personagem. O grupo escolheu ser uma mãe que andava pela rua. A partir do que foi surgindo, nós 

congelávamos a cena e trazíamos uma problematização. 

3) Em setembro de 2012 foi realizada atividades lúdicas com duas turmas da escola Centro 

Integrado de Educação Pública - CIEP Juscelino Kubitschek, de 6º e 7º ano, sobre conflito e 

violência, já que a agressividade entre os alunos foi um problema levantado pela gestão. Através de 

jogos de perguntas e respostas sobre temas cotidianos e locais conseguimos identificar as principais 

referências da turma (em geral as principais lideranças já estavam envolvidas com o tráfico de 

drogas na região e dois alunos estavam cumprindo medidas socioeducativas) e acompanhar de 
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forma a influencia-los positivamente com vistas a um potencial efeito multiplicador (o 

acompanhamento foi possível porque um agente comunitário trabalhava na escola em questão). Os 

alunos tiveram a oportunidade de realizar um passeio ao ponto turístico Pão de Açúcar, o objetivo 

era propiciar outras experiências e efetivar o acesso à cidade (já que a maioria ainda não conhecia o 

local). Ainda neste mês foi realizada uma visita ao Jardim Sensorial, no Jardim Botânico, com dois 

objetivos principais: possibilitar que os moradores de Manguinhos tenham vivência de outros 

espaços da cidade dos quais estão “excluídos”, e permitir o debate sobre acessibilidade e cidadania. 

4) No mês de outubro de 2012 foi feita a exibição do filme “Sonhos Roubados”, com debate sobre 

violência contra a mulher, ação em parceria com a Casa da Mulher de Manguinhos. O encontro 

rendeu impressionantes histórias de uma população que já convive com muitas formas de 

violência, e a denúncia de um aparato policial que desestimula a notícia de crime e não garante as 

medidas protetivas necessárias para assegurar a integridade física da mulher. O Núcleo pode, em 

algumas ocasiões, contatar diretamente a Delegacia de Polícia solicitando que os trâmites 

processuais devidos fossem seguidos pela instituição. Ainda em outubro de 2012 aconteceu a Feira 

Social, um espaço em que agentes e comunidades puderam expor suas produções culturais: poesia, 

teatro, material de divulgação, documentário, material de decoração feito com material reciclado, 

música, artesanato, pintura. No evento, o seguinte repente foi apresentado pela agente comunitária 

Maria do Socorro, de 70 anos: 

Meu Deus, porque o pobre é tão desprezado? Ninguém me compreende, já não 
entendo nada. E se passo pela rua todos olham para mim. Com olhar indiferente 
como se eu não fosse gente. Meu Deus, tenha compaixão de mim! O pobre é tratado 
com preconceito e desdém. Tem que andar elegante para ser tratado bem. Mas como 
os grandes só andam de beca boa. O pobre elege ele. E ele deixa o pobre atoa. Todo 
ano comemora o dia da libertação. Eu só vejo preto e pobre na pior escravidão. Pra 
ganhar meio salário ele corre que só cão. E se vai para o mercado não dá nem para o 
feijão. Compra o sabão, compra o gás, e a carne? Nem se fala e o pobre vem para 
casa chega vim cuspindo bala. E o pobre passa fome. Se correr o bicho pega, se ficar 
o bicho come. 

5) No mês de novembro de 2012 foram realizadas discussões sobre assuntos de interesse local, 

como: conflitos nas comunidades, direitos das crianças e adolescentes, descarte de lixo, violência. 

Os textos bases foram a leitura e debate de “Lagartas e Borboletas” e “Corpo se Asas” de Rubens 

Alves. A partir destas reflexões e histórias reais diversas dinâmicas foram desenvolvidas para a 

construção do projeto “Manguinhos, a caminho de uma nova realidade”, que buscava retratar a 

atual realidade de Manguinhos numa conjuntura de grandes mudanças, pelo olhar dos próprios 

agentes, através de fotografias e palavras. 

6) Em março de 2013 foi realizado um Balcão de Empregabilidade: ação social com a empresa 

ALLIs para encaminhamento de jovens e adultos, de 16 a 35 anos, para vagas de emprego; e 

encaminhamento de jovens entre 16 e 23 anos para a empresa ISBET – Instituto Brasileiro pró 
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Educação, Trabalho e Desenvolvimento, através dos programas de estágio de estudantes, de jovem 

aprendiz e trainee. No mesmo mês, os agentes comunitários ajudaram na construção do 

documentário sobre o Justiça Comunitária, com a participação e importante contribuição da 

voluntária francesa Gabrielle Gartmant. 

Os resultados destas iniciativas foram, dentre outros, a abertura de um espaço que compreendesse o 

sujeito integral, para além do estigma e da exclusão, um caminho que pudesse efetivamente propiciar 

acesso a novos conhecimentos e novas possibilidades de reconstrução da realidade. Agregar as 

metodologias integrativas35 ao processo de capacitação da equipe técnica e agentes comunitários 

fortaleceu a apreensão dos princípios da mediação facilitando assim a sua aplicação no campo prático. 

A mediação tem evoluído com os aportes de múltiplas disciplinas. As técnicas de comunicação 

intergrupal, o uso de metodologias de facilitação de grupo, de diálogo e abertura de novas formas de 

interação têm estado fundadas em vários métodos desenvolvidos durante as últimas décadas. 36O 

Programa permitiu a riqueza de histórias valiosas de pessoas que buscam o reconhecimento de sua 

dignidade. Ora, foi o trabalhar o sujeito integral associado aos princípios da mediação e direitos 

humanos que não só lhes abriram os caminhos para o acesso à justiça, mas também diversas portas e 

oportunidades para um desenvolvimento pessoal, profissional e comunitário. 

Possíveis objetivos da Mediação Comunitária podem ser que a comunidade mude seu conceito de 

conflito, sua forma de resolvê-los, de fazer justiça, acerca das relações entre vizinhos, de bem comum 

ou mesmo sobre a mediação. Essas mudanças são difíceis de saber se operam devido a mediação ou 

outros fatores, também podem existir pressões sobre obtenção de dados quantitativos, descuidando de 

aspectos em longo prazo, trocas profundas e substantivas, mas menos quantitativas37. A importância de 

se criar e/ou fomentar um espaço participativo dentro de um Programa estatal tem o potencial de 

propiciar resultados positivos para além dos objetivos gerais e específicos delineados por um corpo 

técnico, além disso, supera a frieza de metas definidas a priori sem que muitas  vezes estejam 

alinhadas com as demandas locais, valoriza a dignidade, fortalece a cidadania social e instrumentaliza 

para luta pelos direitos.  

                                                        
35 Trata-se da ampla família de metodologias voltadas à gestão de trabalho de grupo, produção conjunta de 
conhecimento, análise, interpretação e solução participativa de situações-problema; mas também inclui o 
recurso às artes nas formas de uso do teatro, dança, fotografia, música e outras, como auxílios à 
compreensão e reflexão na vivência da realidade, instrumentos potencialmente poderosos porque tocam 
teclas, despertam e legitimam sensibilidades outras com respeito àquelas puramente racionais, abrindo as 
portas assim aos muitos sujeitos normalmente excluídos pelos códigos lógico-verbais dominantes na esfera 
pública. (GIANELLA, 2007, p. 01). 
36 Guía de Mediación Comunitaria. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamentos Humanos (ONU 
– HABITAT) em copublicación com Universidad Alberto Hurtado de Chile y Instituto de Estudios de la 
Religion (ISER). Impreso em Chile: 2014, p.12. 
37 Ibid, p. 50. 
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3. Projeto Bebel: inclusão socioeconômica de mulheres na praça da 
bandeira – Rio de Janeiro 

3.1. Histórico e base do Projeto Social na Praça da Bandeira – Rio de Janeiro 

A ONG Gerando Vida38, associação civil sem fins lucrativos, atua desde 2008 com a missão de 

auxiliar na inclusão socioeconômica de mulheres, crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social no Rio de Janeiro e Bahia. As principais temáticas estão relacionadas à 

prevenção da exploração sexual infanto-juvenil, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil. Os projetos 

sociais são desenvolvidos nos bairros Praça da Bandeira, Rio de Janeiro – RJ e Alecrim II, Eunápolis, 

Bahia, em parceria com o curso de Psicologia da Universidade UNISUAM, a partir dos  seguintes 

eixos estratégicos: 1) Educação (incentivo à leitura, reforço escolar, profissionalização, alfabetização 

de adulto e empreendedorismo), 2) Gênero (atividades de prevenção à exploração sexual e tráfico de 

pessoas, palestras informativas), 3) Desenvolvimento Local (capacitação de lideranças comunitárias, 

palestras informativas). 

O fomento à criação de espaços participativos perpassa todos os projetos da instituição: 1) Escola de 

Gestão Comunitária39 (2012-2016); 2) Projeto Bebel (2013-2015); 3) Projeto de Prevenção ao Tráfico 

de Pessoas na Praça da Bandeira40 (2014); 4) Projeto Crescer Crescer (2014) – Proteção Integral às 

Crianças e Adolescentes41 (2014); e Projeto Mais Nordeste: Mais Educação, Cultura e Direitos42 

(2015-2017). Durante a execução dos projetos, espaços participativos foram abertos através da criação 

de grupos de trabalho que tinham como foco a participação de lideranças ou referências comunitárias 

com o fim de se discutir assuntos de interesse comum e definir diretrizes conjuntas para os principais 

desafios comunitários. 

O Projeto Bebel – Inclusão Socioeconômica de Mulheres da Praça da Bandeira – RJ, realizado nos 

anos de 2013 a 2014, foi financiado pela Comissão Europeia e executado pela ONG Gerando Vida em 

parceria com a instituição francesa Planet Finance. Atendeu 150 (cento e cinquenta) mulheres em 

situação de vulnerabilidade social através de atividades como gestão empresarial, alfabetização de 

adultos, cursos de idiomas, profissionalização, além de acompanhamento social, jurídico e 

                                                        
38 Instituição fundada pela autora. Apresentação institucional disponível em: http://bresil-entreprendre-au- 
feminin.tv5monde.com/#Danielle_-_Fondatrice_de_Gerando_Vida. Acesso em: 14/10/2017. 
39 A Escola de Gestão Comunitária é um espaço de intercâmbio em que os saberes e conhecimentos são 
utilizados para produzir melhor qualidade de vida para a comunidade. Tanto educadores e palestrantes 
como alunos são incentivados a compartilharem seus conhecimentos para a construção de saberes 
coletivos que impulsionem mudanças sociais concretas. 
40 Financiado pelo Ministério da Justiça e UNODC (Agência da ONU para crimes internacionais), que 
executou atividades de capacitação de 10 (dez) lideranças, oficinas para 30 (trinta) meninas, palestras 
informativas e ações de prevenção na temática atingindo mais de 3.000 (três mil) mulheres. 
41 Proteção Integral de Crianças e Adolescentes na Praça da Bandeira (RJ), ano de 2014, financiado pela 
Fundação Luterana de Diaconia, o projeto realizou oficinas de leitura, corpo e sociedade, música e prevenção 
à exploração sexual com 30 (trinta) crianças da região da Praça da Bandeira, além do acompanhamento 
social das famílias. 
42 Atende 50 (cinquenta) crianças e adolescentes na cidade de Eunápolis Bahia, através de atividades de 
incentivo à leitura, reforço escolar, atividades artísticas e culturais e ações comunitárias informativas sobre 
direitos humanos. 
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psicológico. Foram selecionadas cinco mulheres com o perfil comunitário43, que nasceram ou 

realizavam atividades comunitárias no local, para atuar como agentes multiplicadoras dentro da 

comunidade. Elas foram selecionadas no início do Projeto na capacidade de se tornar lideranças e 

agente de transformação para outras mulheres. Elas receberam formações desde o início do Projeto 

sobre temas variados: violência contra a mulher e as opções de enfrentamento, doenças mais comuns 

nas mulheres, saber lidar com um público idoso, proteção das crianças e adolescentes, mediações de 

conflitos, etc. Todas as cinco embaixadoras evoluíram muito durante os dois anos do Projeto, 

aproveitando essa primeira experiência de trabalho formal como uma oportunidade para se capacitar e 

adquirir competências profissionais. 

O Projeto Bebel teve início no dia 1º de março de 2013. Logo em seguida foi organizado um evento de 

lançamento do Projeto, junto com os parceiros. A iniciativa contou com a presença da Subsecretária de 

Direitos Humanos, Andreia Sepúlveda, da Coordenadora do curso de Psicologia da Universidade 

UNISUAM, Maria Angélica Gabriel, a Superintendente da Secretaria de Política para as Mulheres, 

Fabiana Santos e demais parceiros locais, além da imprensa. Em parceria com a Secretaria de Direitos 

Humanos e a Universidade UNISUAM, nos meses de abril e maio de 2013 foi elaborado o 

questionário individual e institucional44, LSE - Levantamento Socioeconômico a ser aplicado a 200 

(duzentas) mulheres e instituições da Praça da Bandeira. O material contou com o auxilio das 

embaixadoras do Projeto, que, posteriormente foram capacitadas para a aplicação, que aconteceu no 

mês de junho, 2013. O produto final do LSE foi apresentado ao público no dia 24 de outubro de 2013 

na Semana de Extensão do CEFET no Maracanã e foi publicado na Revista Conexões PSI do 

Departamento de Psicologia da Universidade UNISUAM45. 

O Projeto possibilitou um espaço aberto para a realização de Grupo de Trabalho onde as mulheres 

podiam discutir assuntos de interesse local e construir soluções coletivas, por exemplo, nas áreas de 

moradia, segurança e transporte. Expressar desejos e necessidades, construir argumentos, formular 

propostas, ouvir outros pontos de vista, reagir, debater e chegar ao consenso são atitudes que 

transformam a todos/as aqueles/las que integram processos participativos46. Todos precisam se sentir 

parte no processo de aprendizagem para que se potencialize a multiplicação dos saberes. São nessas 

                                                        
43 Idades 21, 27, 39, 40 e 56 anos. Raça: três mulheres negras e duas brancas. Contexto: histórico de violência 
doméstica, abuso sexual na infância, tráfico de pessoas, discriminação racial, desemprego. 
44 Um levantamento quantitativo e qualitativo no campo foi realizado para fazer um inventário da situação 
atual. Foram usando vários métodos apropriados para cobrir de forma abrangente os diversos aspectos e 
atores do tema: pesquisa face a face, entrevistas individuais e grupos de foco. A partir deste estudo foram 
analisadas as condições de vida e as necessidades do público alvo, sua situação frente ao emprego e seu 
nível de formação. A partir das necessidades detectadas, foi elaborada uma estratégia de capacitação. 
45 Disponível em: http://apl.unisuam.edu.br/revistas/index.php/conexoespsi/article/viewFile/294/399. Acesso 
em: 14/10/2017. 
46 Participação Social na Administração Pública Federal. Projeto Apoio a Diálogos Setoriais União Europeia- 
Brasil. Relatório Participação Social na Administração Pública Federal: Desafios e perspectivas para a criação 
de uma política nacional de participação. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/participacao%20social%20na%20administracao
% 20publica%20federal.pdf. Acesso: 25/09/2017. p. 08-09. 
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atividades que acontece a construção do conhecimento em educação popular e o processo de 

participação em ações coletivas, tendo a cidadania democrática como foco central47.A construção de 

um conhecimento em direitos humanos que alcance efetivamente seus destinatários precisa nascer do 

interior da sociedade e abarcar todas as formas de saber e experiências de vida que cada indivíduo em 

sua trajetória pessoal e comunitária. Além disso, segundo Patemam (1992, p. 41), a participação 

produziria maior integração social, na medida em que gera um sentimento de pertencimento de cada 

cidadão isolado à sua comunidade. Todos podem e devem contribuir na identificação dos valores e 

cultura locais e na aprendizagem e apreensão de novos valores para o fortalecimento da rede de 

garantias dos direitos humanos. De acordo com Paulo FREIRE (2007, p. 30): “Porque não aproveitar a 

experiência dos alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder publico para discutir, por 

exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os 

lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes”. 

São nestes espaços que conhecemos mais do que as histórias extraordinárias de mulheres comuns, 

pode-se acessar os fatos sociais48 que permeiam a comunidade, os desafios, as desigualdades, e, ao 

transformar o sofrimento em luta, instrumentalizar o corpo social para satisfação dos objetivos 

comuns. É neste universo de construção de conhecimentos, aprendizagem e replicação que os grupos 

sociais são fortalecidos para coletivamente enfrentarem seus desafios, reparando violações de direitos 

e concomitantemente criando novas bases para a promoção e garantias fundamentais em seu espaço 

comunitário. Para Giannella (2007, p. 01), “racionalidade e conhecimento científico já não pode 

aspirar excluir outras formas possíveis e a busca de nova legitimidade está exatamente na capacidade 

que elas terão em dialogar entre pares com outras razões e saberes”. 

Na esfera das políticas públicas o Projeto discutiu o Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas49 no Comitê Estadual de Enfrentamento a Tráfico de Pessoas da SEASDH, além de participar 

de eventos como Conferência Municipal de Direitos Humanos, Conferência Estadual de Migração e 

Refúgio, e o evento internacional Gift Box Brasil. A criação de um Grupo de Trabalho sobre os 

direitos humanos das mulheres da comunidade da Praça da Bandeira foi um ponto de partida 

importante e vital para a estruturação de um Projeto de luta contra o Tráfico de Pessoas. Foi uma 

oportunidade de envolver os parceiros do setor público e privado, as associações e as organizações do 

terceiro setor em um Projeto permitindo a redução da exclusão e da pobreza. Este Grupo de Trabalho 

foi um fórum e a voz das mulheres da comunidade da Praça da Bandeira para o cumprimento dos 

direitos humanos. 
                                                        
47 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Ministério 
da Educação. Ministério da Justiça. UNESCO. 2008. p.43 
48 De acordo com Durkheim (1972, p. 6) , fato social é “toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer 
sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda que é geral ao conjunto de uma sociedade dada e, ao 
mesmo tempo, possui existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter”. 
49 O Plano Estatual de Enfrentamento ao tráfico de pessoas foi publicado no dia 4 de Junho 2014. Disponível 
em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/71414637/doerj-poder-executivo-05-06-2014-pg-2. Acesso em: 
14/10/2017. 



 
 

 ST 06 – GESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

733 

Nos meses de agosto e novembro de 2013 começaram as turmas de Gestão Empresarial para mulheres 

empreendedoras. Os cursos tiveram o objetivo de capacitar mulheres na gestão e inicialização de um 

pequeno negócio, além de impulsionar as mulheres da região a acreditarem em seu potencial de 

mudança e crescimento mesmo em situações adversas. Os cursos certificaram 39 mulheres que 

seguiram com o acompanhamento personalizado das embaixadoras até o final do Projeto. 

Concomitante aos cursos foi realizado grupos de reflexão coordenados por psicólogos da Universidade 

UNISUAM para desenvolver as habilidades sociais das alunas dos cursos. O Projeto também ofereceu 

para as mulheres serviços que possibilitassem a satisfação das suas necessidades básicas como 

atendimento para inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida, INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social, CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, Defensoria Pública, e 

serviços como oftalmologista e ginecologista. Em janeiro de 2014 teve inicio ao curso de 

alfabetização/letramento de adultos, com o intuito de incentivar o aumento da escolaridade e 

autoestima das mulheres. 

3.2. Metodologias interativas e os passos para a efetividade de direitos 

No Projeto Bebel, alguns passos (não se fala em linearidade, mas de marcos fundamentais no 

processo) importantes foram seguidos para o alcance de um resultado exitoso: 

1) Divulgação do espaço físico e mobilização das lideranças e referências locais com foco em 

mulheres (pessoas chave que atuam ou podem atuar como agentes locais de transformação); 

2) Realização de encontros que tinham como ponto primordial a questão da autoestima e auto- 

eficácia das participantes. Estes momentos eram direcionados por psicólogos e estudantes de 

psicologia da Universidade UNISUAM, coordenados pela professora Maria Angélica Gabriel. A 

importância deste momento foi a compreensão do contexto comunitário e a identificação de normas 

sociais que envolviam a violência como tráfico de drogas, violência doméstica, exploração sexual 

infanto-juvenil, trabalho infantil, por exemplo, e nestes momentos as histórias de violência e 

superação vinham a tona carregadas de muita emoção e de força para lutar por uma transformação 

social na localidade; 

3) Com o início do Grupo de Trabalho o próprio grupo é quem decide os temas prioritários, define 

as reais necessidades e carências locais, elenca os desafios. Todos têm oportunidade de falar, de se 

expressar com mais abertura e naturalidade por tratar-se de um encontro com pares e os atores 

externos já fazem parte do contexto local a partir de intervenções continuadas. Alguns temas 

elencados foram: Direitos Humanos, Direitos das Mulheres, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 

Direito de Moradia, Direito da Criança e do Adolescente; 

4) Definidos os temas prioritários para a comunidade, uma das lideranças se responsabiliza em 

montar a agenda de discussões e a equipe do projeto em articular encontros com especialistas nas 
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temáticas a fim de se propiciar trocas e saberes que irão instrumentalizar o grupo; 

5) Especialistas, setores do Estado, outras organizações não-governamentais e universidades são 

convidadas para informar, debater e indicar caminhos para a resolução dos conflitos comunitários. 

Estes encontros são sempre produtivos, pois a comunidade com acesso aos seus direitos se 

fortalece para buscar mudanças e cobrar do Estado políticas públicas localizadas; 

6) Diferentes instrumentos e ações resultam desses encontros: ofícios aos órgãos públicos, 

agendamento de reunião com agentes públicos; eventos externos de divulgação de direitos para a 

população, feiras e bazares para mobilização de recursos que serão utilizados no desenvolvimento 

de projetos sociais; elaboração de projetos socioambientais e encaminhamento de pedidos 

financeiros para parcerias; 

7) É importante ressaltar que o protagonismo é do grupo, contando sempre com auxílio da equipe 

do projeto e da Universidade para auxílio em uma escrita mais técnica, a localização legal dos 

direitos, auxílio na identificação e localização dos setores públicos a serem procurados, assistência 

em uma estruturação de uma reunião ou evento. 

Na tabela abaixo é possível visualizar os principais temas tratados durante o projeto, a identificação 

dos problemas locais, as estratégias coletivas e as atividades elencadas para a resolução da questão, os 

passos que foram realizados e os resultados parciais e finais.  
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QUADRO 01 

 
O que se pretende evidenciar, para além dos resultados parciais e finais do Grupo de Trabalho, é a 

importância de se fomentar/criar espaços participativos para o fortalecimento da cidadania e a busca 

pela efetividade dos direitos. O objetivo é realçar os resultados comunitários advindos destes 

encontros: 1) o processo de reflexão institucional e comunitário para compreender o fenômeno social 

da exploração sexual infanto-juvenil e trabalho infantil, como uma questão holística e como uma 

norma social fundamentada nas bases da desigualdade social; 2) a capacitação para que as lideranças 

comunitárias pudessem elaborar projetos sociais, ambientais, educativos e culturais participativos, que 

tivessem por base a cooperação e integração da família, Estado e sociedade; 3) a formação de agentes 

locais de transformação para a multiplicação de saberes pautado em diretrizes humanitárias; 4) a 

capacitação e participação das lideranças comunitárias em outros espaços de discussão como redes  

comunitárias50  e  comitês51 que deliberam sobre o planejamento e execução das políticas públicas. 

Todo este processo precisa ser fomentado em nível local buscando-se mudanças sociais concretas e 

com foco no sujeito integral. 

                                                        
50 Metrô RJ, Rede do Bem, ASPLANDE, Rede Grade Tijuca, Rede Sesc Tijuca, que são compostas por 
organizações públicas e privadas que desenvolvam projetos socioambientais. Nestes espaços acontecem 
capacitação, informação e trocas entre as instituições. 
51 Conselho Municipal da Criança e do Adolescente- RJ, Conselho Estadual de Assistência Social – RJ, Comitê 
Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo (RJ e BA), Comitê Municipal de 
Erradicação do Trabalho Infantil (Eunápolis – BA). 
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PONDERAÇÕES FINAIS 
A apresentação sobre o uso das metodologias integrativas em espaços participativos que privilegia as 

trocas de saberes e conhecimentos em comunidades periféricas pode ser um sinalizador para se refletir 

sobre novas estratégias que possibilitem uma melhor efetividade dos direitos. Mesmo diante de tantas 

demandas sociais para que se efetive uma real diminuição das desigualdades sociais nos contextos 

locais onde se encontram populações excluídas socialmente, o reconhecimento do outro como um 

mundo possível e como um sujeito de valores e saberes pode ser um primeiro passo importante na 

reconstrução de uma dignidade marcada pela estigmatização. As metodologias integrativas, neste 

processo, podem ser um instrumento fortalecedor para a inclusão, a participação e capacitação destes 

grupos na luta pela sua identidade, dignidade e direitos. 
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RESUMO 
A política é uma modalidade do PRONATEC, executada pela Fundação Estadual de Educação para o Trabalho 
de Minas Gerais – UTRAMIG, e tem por objetivo possibilitar o acesso, com exclusividade, de mulheres 
historicamente em situação de pobreza e vulnerabilidade à educação profissional e tecnológica. O perfil do 
público atendido começa a partir de 16 anos com as seguintes vulnerabilidades: pobres, vítimas de violência, 
chefes de família e com baixa escolaridade. Os cursos de qualificação ofertados em 2016 foram nas áreas de 
alimentação, artesanato e administração e atingiram mais de 380 mulheres em 11 municípios mineiros, tendo 
como fator diferencial a transversalidade das questões de gênero e empoderamento feminino em suas ações.  
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O PRONATEC/FIC MULHERES MIL EM MINAS GERAIS: 
UTRAMIG 

CORRÊA, Ana Carolina 

SILVA, Patrícia Braga Soares 

INTRODUÇÃO: objetivos 

Este artigo visa descrever uma proposta de política pública focada na geração de renda para mulheres 

vulneráveis, a partir da atual experiência com o PRONATEC/Mulheres Mil, executado pela Fundação 

de Educação para o Trabalho do Estado de Minas Gerais – UTRAMIG, através da Diretoria de 

Qualificação e Extensão (DQE). O PRONATEC/Mulheres Mil tem por objetivo possibilitar o acesso, 

com exclusividade, de mulheres historicamente em situação de pobreza e vulnerabilidade à educação 

profissional e tecnológica. São públicos desta política as mulheres a partir de 16 anos, chefes de 

família, em situação de pobreza, cadastradas ou em processo de cadastramento no CadÚnico e com as 

seguintes características: em vulnerabilidade e risco social, vítimas de violência física, psicológica, 

sexual, patrimonial e moral e/ou com escolaridade baixa ou defasada. 

A UTRAMIG está na 3ª execução deste projeto (pactuações 2016 finalizada, 2017/1º semestre, 

finalizada, e 2017/2º semestre, em execução), com cursos que focam as áreas de artesanato, moda, 

alimentos e administração, tendo ofertado, ao todo, 800 vagas exclusivas para mulheres vulneráveis. A 

inovação do Mulheres Mil consiste na transversalidade do projeto, que combina qualificação com 

empoderamento feminino. De forma prática, os cursos se dividem em um módulo focado na parte 

técnica do aprendizado profissional, e um módulo chamado “educacional central” que debate questões 

de gênero e empoderamento feminino, abordando saúde da mulher, direitos da mulher, 

empreendedorismo e economia solidária. Outro diferencial da UTRAMIG é a oferta desses cursos de 

qualificação nas regiões mais pobres do Estado e para o público mais vulnerável do município, incluindo 

mulheres da área rural, quilombolas e mulheres das ocupações urbanas de Belo Horizonte. 

Para além de descrever a política, esse artigo apresenta os desafios do PRONATEC/Mulheres Mil 

enfrentados pela UTRAMIG e traz propostas de revisão da execução desta política pública, a fim de 

garantir maior eficácia ao programa. Para tanto, é necessário que a UTRAMIG construa um sistema de 

monitoramento e avaliação dessa política pública, para checar se suas ações apresentam os resultados 

esperados. 

1. Histórico do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) é um programa 

lançado em 2011 pelo Governo Federal brasileiro, por meio da Lei Federal nº 11.513/2011, com o 



 
 

 ST 06 – GESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

741 

objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica no país (Ministério da Educação, disponível em < http://portal.mec.gov.br/pronatec >). 

Segundo a plataforma do programa, trata-se de uma política pública que busca ampliar as oportunidades 

de educação e formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas 

de transferência de renda. 

Especificamente, a Lei Federal 11.513/2011, modificada pela Lei Federal 12.816, de 05 de junho de 

2013, elenca os seguintes objetivos para o PRONATEC: 

I- expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional 
técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação 
inicial e continuada ou qualificação profissional; II - fomentar e apoiar a expansão da 
rede física de atendimento da educação profissional e tecnológica; III - contribuir para 
a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação com a 
educação profissional; IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, 
por meio do incremento da formação e qualificação profissional; V - estimular a 
difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica. VI - estimular a articulação entre a política de educação 
profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. 
(Artigo 1º, parágrafo único, I a VI, Lei 11.513/2011 e Lei 12.816/2013). 

Para o atingimento destes objetivos, o Programa então é estruturado em cinco iniciativas. A primeira 

delas é a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Neste item, de 

acordo com os números informados no portal do Ministério da Educação, foram construídas 422 novas 

unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia entre 2003 e 2014. Hoje, a Rede 

Federal é composta por 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 02 Centros Federais 

de Educação Profissional e Tecnológica, 24 Escolas Técnicas Vinculas às Universidades Federais e o 

Colégio Pedro II, totalizando 562 campi em funcionamento (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

disponível em <http://portal.mec.gov.br/pronatec>). 

A segunda iniciativa do PRONATEC é o Programa Brasil Profissionalizado, destinado à “ampliação 

da oferta e ao fortalecimento da educação profissional integrada ao ensino médio nas redes estaduais” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, disponível em <http://portal.mec.gov.br/pronatec>). Por meio desta 

ação, o Governo Federal firma convênios junto aos Estados e ao Distrito Federal para a construção, 

reforma e ampliação de escolas estaduais, instalação de laboratórios de apoio aos cursos técnicos e 

capacitação de docentes e gestores escolares. Segundo o portal do MEC, até o final de 2015, foram 

construídas, reformadas e ampliadas 342 escolas públicas estaduais aptas a ofertar cursos técnicos 

integrados ao ensino médio. 

Já a terceira iniciativa do PRONATEC descrita na plataforma do MEC é a Rede e-Tec Brasil, por 

meio da qual são oferecidas, gratuitamente, cursos técnicos e de qualificação profissional na 

modalidade à distância. São integrantes da Rede e-Tec Brasil a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, as unidades de ensino dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAI, 

SENAC, SENAR e SENAT) e as instituições de educação profissional vinculadas aos sistemas estaduais 
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de ensino. 

A quarta iniciativa é o Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem, celebrado 

em 2008, que tem por objetivo: “[...] ampliar, progressivamente, a aplicação dos recursos do SENAI e 

do SENAC, recebidos da contribuição compulsória, em cursos técnicos e de qualificação profissional, 

em vagas gratuitas destinadas a pessoas de baixa renda, com prioridade para estudantes e 

trabalhadores”. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016). 

Segundo o portal do MEC, em 2014, 66,7% da receita líquida oriunda das contribuições compulsórias 

das empresas foram alocadas no programa de gratuidade. 

Por último, a Bolsa-Formação, quinta iniciativa do PRONATEC e alvo de estudo deste artigo, objetiva 

a “oferta de cursos técnicos e cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional 

utilizando as estruturas já existentes nas redes de educação profissional e tecnológica brasileira” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016). Fazem parte desta oferta, de acordo com a normativa do 

programa (artigo 5º da Lei Federal nº 11.513/2011), os cursos técnicos para estudantes que estão 

cursando o ensino médio (cursos técnicos concomitantes) e para quem já concluiu o ensino médio 

(cursos técnicos subsequentes, por meio do Sisutec, que inclui também a educação de jovens e 

adultos), denominados Bolsa Formação Estudante; e os cursos de qualificação profissional (Formação 

Inicial e Continuada – FIC), destinados a trabalhadores e beneficiários dos programas de transferência 

de renda, exigindo níveis de escolaridade mínima variável (Bolsa-Formação Trabalhador). Quanto a 

Bolsa-Formação-Trabalhador, insta saber que o público-alvo destes cursos é bem diverso, incluindo 

estudantes do ensino médio da rede pública; pessoas cadastradas no CadÚnico; jovens e adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; beneficiários do Seguro-Desemprego; 

trabalhadores; participantes do Programa Jovem Aprendiz; público da agricultura familiar, povos e 

comunidades tradicionais e da Reforma Agrária; jovens e adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio fechado; pessoas com deficiência; privados de liberdade em regime aberto e 

semiaberto e egressos de Estabelecimentos Penais, entre outros. Para alguns tipos de público, foi criada 

uma subcategoria da modalidade de cursos PRONATEC/FIC, como é o caso do 

PRONATEC/FIC/JOVEM e o Mulheres Mil. O catálogo de cursos FIC encontra-se publicado no site 

do portal do MEC1 e abrangem cursos nos diversos eixos de ensino: ambiente e saúde, infraestrutura, 

recursos naturais, produção cultural e design, gestão e negócios, turismo, hospitalidade e lazer, 

segurança, entre outros listados no Guia FIC 4ª edição 2016, que ainda contém informações sobre o 

perfil profissional e ementa dos cursos, bem como a idade e escolaridade mínima do público apto a 

frequentá-los. 

Esta distinção segue a mesma linha de raciocínio da LDB (Lei Federal nº 9.394/96), artigo 39, § 2º, 

que subdivide a Educação Profissional em três outras modalidades de cursos, quais sejam: os de 

                                                        
1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pronatec>. Acesso em: 01 nov. 2016. 
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formação inicial e continuada, de educação profissional técnica de nível médio (que pode ser 

concomitante ou subsequente à conclusão do Ensino Médio – artigo 36 – B, I e II) e a educação 

profissional tecnológica de graduação e pós graduação, que correspondem ao tecnólogos, destinados  à 

formação superior de jovens e adultos. Os dois últimos, conforme citado na referida Lei, devem observar 

as diretrizes curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, conforme artigo 36 – B, 

parágrafo único, I e artigo 39, § 3º da Lei Federal nº 9.394/96, bem como às demais condições 

estabelecidas na legislação aplicável. Já os cursos de formação inicial e continuada são cursos livres, 

cuja regulamentação curricular é própria de cada unidade ofertante do curso, tendo sido catalogados 

pelo Ministério da Educação no Guia PRONATEC-FIC. A carga horária dos cursos técnicos e de 

qualificação profissional também são diferentes: enquanto os cursos técnicos possuem carga horária 

mínima de 800 horas e duração estimada de 1 a 3 anos, os cursos de qualificação profissional possuem 

carga horária mínima correspondente a 160 e duração total aproximada de 3 a 6 meses (artigo 5º, §1º e 

§2º da Lei Federal nº 11.513/2011). 

A rede ofertante dos cursos técnicos e de qualificação profissional inclui tanto organismos federais, 

como os Institutos Federais, quanto instituições distritais, estaduais e municipais de educação 

profissional e tecnológica (Secretarias de Educação, Fundação de Educação para o Trabalho de Minas 

Gerais, entre outros), os Serviços Nacionais de Aprendizagem (Sistema S) e instituições privadas. 

Segundo a plataforma do MEC, entre os anos de 2011 e 2014 foram realizadas 8,1 milhões de matrículas 

disseminadas em 77% dos municípios brasileiros2. 

A execução da Bolsa-formação é viabilizada via repasse financeiro da União às instituições de 

educação profissional e tecnológica das redes públicas estaduais e municipais ou dos serviços nacionais 

de aprendizagem. Os valores transferidos correspondem ao custo total do curso por estudante, incluídas 

as mensalidades, encargos educacionais e o eventual custeio de transporte e alimentação aos 

beneficiários, sendo vedada a cobrança direta aos estudantes de quaisquer taxas de matrícula, custeio de 

material didático ou qualquer outro valor pela prestação do serviço (Art. 6º, § 4º da Lei Federal nº 

11.513/2011). 

De maneira análoga, a portaria regulamentadora do PRONATEC, Portaria MEC nº 817, de 13 de 

agosto de 2015, estabelece que a Bolsa Formação corresponde ao custeio de todas as despesas 

relacionadas ao curso por estudante, incluídas eventuais assistências estudantis, que deverão ser 

prestadas aos beneficiários como auxílio alimentação e transporte (Portaria MEC nº 817, artigo 7º, § 

1º), bem como os insumos necessários à participação nos cursos, que incluem materiais didáticos, 

materiais escolares e seguro contra acidentes para os beneficiários, por opção dos ofertantes (Portaria 

MEC nº 817, artigo 7º, § 3º). 

                                                        
2 Disponível em : <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=22071- 
24092015-lancamento-estudos-pronatec-setec-pdf&category_slug=abril-2010-pdf&Itemid=30192>. 
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A Portaria MEC nº 817 descreve também o processo de pactuação de vagas entre os parceiros 

ofertantes do PRONATEC e os parceiros demandantes dos cursos, que são os responsáveis por levantar 

a demanda dos cursos profissionalizantes nos diversos municípios mineiros. Assim, periodicamente a 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, vinculada ao MEC (SETEC-MEC) organiza os 

ciclos de levantamento de demanda e as pactuações de oferta dos cursos, levando em consideração a 

demanda por formação profissional expressa pelos parceiros demandantes e respeitando-se a 

capacidade de cada parceiro ofertante (Portaria MEC nº 817, artigo 25, I e artigo 32). Endossa-se 

também que o preenchimento das vagas dos cursos deve ocorrer via processo seletivo realizado pelos 

demandantes, devendo ser oficialmente informado à SETEC-MEC para divulgação aos parceiros 

ofertantes (artigo 53, § 1º), garantindo assim que o público atendido pela política de educação para o 

trabalho seja o público identificado no levantamento da demanda, e não os que por ventura seriam 

mobilizados pelas escolas e outros ofertantes de qualificação profissional. 

2. A Execução Do Pronatec/Fic Mulheres Mil Pela Fundação De Educação 
Para O Trabalho De Minas Gerais - UTRAMIG 

A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais, UTRAMIG, é uma fundação sem fins 

lucrativos vinculada à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais 

(SEDESE/MG). Foi criada pela Lei Estadual nº 3.588, de 25 de novembro de 1965, e registrada no 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte – Minas Gerais sob o número 6.080, 

livro A-7, FL. 265 (verso), em 09 de fevereiro de 1966 e CNPJ nº 17.319.831-0001-23. 

A instituição, ao longo de cinco décadas de existência, atua com a missão de formar profissionais 

competentes para o mercado de trabalho e promover educação em diversas áreas do conhecimento. De 

acordo com o artigo 2º do estatuto da UTRAMIG, Decreto Estadual nº 45.740/2011 atualizado pelo 

Decreto Estadual nº 46.658 de 2014, a Fundação está vinculada administrativamente à Secretaria de 

Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE e tem como finalidade: 

[...] promover a habilitação e a qualificação profissional, a formação e o 
aperfeiçoamento de professores em nível superior e instrutores para modalidades 
técnicas, bem como a educação técnica, o desenvolvimento de metodologias e a 
aplicação de recursos tecnológicos para a qualificação e a especialização para o 
trabalho, observada a política formulada pela Secretaria de Estado de Trabalho e 
Desenvolvimento Social – SEDESE. (artigo 2º do Decreto Estadual nº 45.740/2011). 

Fisicamente, a UTRAMIG está presente em Belo Horizonte, onde se constitui a unidade sede da 

Fundação, situada à Avenida Afonso Pena, nº 3400, bairro Cruzeiro, possuindo também duas filiais, 

uma em Uberlândia e outra em Nova Lima. Na capital, são ofertados constantemente cursos técnicos 

em Eletrônica, Enfermagem, Informática, Análises Clínicas, Segurança do Trabalho, 

Telecomunicações, Meio Ambiente, Recursos Humanos e Especialização Técnica de Ensino Médio em 

Instrumentação Cirúrgica. 
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A estrutura orgânica da Fundação é composta por uma Unidade Colegiada (Conselho Curador); a 

Direção Superior (Presidência e Vice-presidência) e as unidades administrativas, como o Gabinete, a 

Procuradoria, a Auditoria Seccional, a Assessoria de Comunicação Social, a Diretoria de Planejamento, 

Gestão e Finanças, a Diretoria de Ensino e Pesquisa, a Diretoria de Ensino e Pesquisa e a Diretoria de 

Qualificação e Extensão. Esta última, como sinaliza o artigo 15, caput, do Decreto Estadual nº 

45.740/2011, tem como objetivo principal a coordenação e o desenvolvimento de políticas de formação 

inicial e continuada (FIC) no âmbito da qualificação profissional e da especialização para o trabalho, 

competindo-lhe, especificamente: 

I – desenvolver estudos para a avaliação do mercado, de parceiros e de clientela 
potencial, para subsidiar a definição da carteira de cursos, conteúdos programáticos, 
custos, investimentos necessários e outros aspectos relacionados ao planejamento de 
suas atividades; 

II – coordenar a definição de currículos e programas a serem desenvolvidos em 
cursos ministrados pela UTRAMIG em consonância com as diretrizes de atuação da 
Fundação na formação, qualificação, aperfeiçoamento, atualização e especialização 
profissional; 

III – disponibilizar, articular e integrar os recursos humanos e materiais 
disponíveis na UTRAMIG para realização de cursos e para o desenvolvimento de 
projetos em sua área de atuação; 

IV – desenvolver, adaptar e aperfeiçoar metodologias e estratégias de formação, 
qualificação, aperfeiçoamento, atualização e especialização profissional; 

[...] 

XIII – trabalhar na captação de recursos e identificação de oportunidades, junto aos 
diversos agentes sociais, com a finalidade de viabilizar os projetos de sua 
competência, fundamentalmente aqueles de interesse social, voltados para o 
desenvolvimento do trabalhador. 

[...] (Artigo 15 decreto estadual nº 45.740/2011) 

Assim, a fim de oferecer maiores e mais democráticas condições de acesso para os trabalhadores aos 

estudos, a UTRAMIG se constituiu oficialmente em 2013 como parceiro ofertante do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico – PRONATEC, junto ao Governo Federal, ofertando, então, 

desde 2013, cursos técnicos e de qualificação profissional à população de todo o Estado de Minas Gerais. 

Neste contexto, em 2016, o Ministério da Educação homologou 19 cursos de qualificação à 

Diretoria de Qualificação e Extensão da UTRAMIG, frutos de uma pactuação restrita de vagas realizada 

com o MEC, em 30 de maio de 2016, no valor de R$ 1,016 milhão. Foram 23 cursos pactuados para 

execução ainda em 2016, referentes às modalidades “Mulheres Mil”3. 

Ao final, foram ofertadas 19 turmas em 11 municípios de Minas Gerais, principalmente nas áreas mais 

pobres do Estado, totalizando 380 vagas. As turmas se concentram nas áreas de Alimentação 
                                                        
3 Sistema de gestão do PRONATEC. Disponível em: <http://sistec.mec.gov.br/login/login>. Acesso em: 19 out. 
2016. 
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(Preparador de Doces e Conservas; Auxiliar de Confeiteiro), Artesanato (Artesão de Biojóias e 

Costureiro de Máquina Reta e Overloque) e Administração (Promotor de Vendas e Assistente 

Administrativo)4. 

O diferencial da modalidade Mulheres Mil é em relação à sua metodologia, que prevê a interlocução 

dos conhecimentos curriculares à realidade do cotidiano das alunas no transcorrer das aulas. Desse 

modo, a proposta tem como diretrizes básicas a oferta de cursos, oficinas, projetos integrados e 

práticas em diversas temáticas, entre elas a Qualidade de Vida, Saúde e Meio Ambiente; Cidadania e 

Direitos das Mulheres; Empreendedorismo; Cooperativismo e Economia Solidária, que foram 

condensados em um módulo do curso denominado Educacional Central. Os cursos do Mulheres Mil 

pactuados possuem carga horária variando entre 160 horas e 200 horas, e iniciaram em outubro/2016 e 

conclusão em janeiro de 20175. 

O Mulheres Mil da UTRAMIG consistiu na conjugação de duas políticas públicas: de trabalho e 

geração de renda e a política de gênero. Essa combinação se refletiu na proposta da Fundação em 

ofertar 50 horas (em um total de 160 horas) referentes ao Módulo Educacional Central (MEC) cujo foco 

foi o debate sobre direitos das mulheres, direitos do trabalhador, cidadania, saúde da mulher, 

empreendedorismo, cooperativismo e economia solidária. 

Da experiência, apreendeu-se que o MEC foi importante, primeiramente, porque criou uma integração 

da turma, a partir do debate sobre trabalho coletivo, tendo em vista o diagnóstico trazido pelos 

professores da dificuldade das alunas em confiarem umas nas outras. Como estratégia didática, houve 

aulas práticas que suscitaram o cuidado em se observar e interagir com o outro, a exemplo das aulas de 

biodança e aplicação de questionários pelas próprias alunas em suas comunidades, fazendo com que 

refletissem sobre situações que já lhe eram comuns. 

Outro ponto positivo do MEC foi a possibilidade de atuação imediata e cada vez mais efetiva do 

governo do Estado em situações de alarmante violação de direitos fundamentais. Por exemplo, no 

Norte de Minas a maior vulnerabilidade mapeada foi de mulheres vítimas de violência doméstica que 

não acessam o sistema de justiça por não se mostrar efetivo. A UTRAMIG, então, entrou em contato 

com o Ministério Público Estadual para apresentar denúncia de que os órgãos locais não estavam 

atuando como deveriam. 

Ressalta-se também que a estratégia de replicação de um módulo comum em todos os cursos e com 

públicos de diferentes regiões e vulnerabilidades foi importante para possibilitar uma caracterização 

em detalhes sobre o perfil dessas mulheres e os resultados globais alcançados no que tange à 

emancipação da mulher. 

                                                        
4 Dados extraídos do acervo da diretoria de qualificação e extensão – pactuação 2016. Disponível na Internet 
da entidade. 
5 Dados extraídos do acervo da diretoria de qualificação e extensão – pactuação 2016. Disponível na Internet 
da entidade.  
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Por fim, o aprendizado foi que uma política de gênero para um público tão vulnerável não teria o 

mesmo alcance se não estivesse alinhada com uma proposta objetiva e rápida como a oferta de cursos 

para geração de renda. Assim, a UTRAMIG conseguiu traduzir esse debate, tão em alta na Academia, 

para um público vulnerável, propiciando uma troca de saberes e uma efetiva mudança na vida dessas 

mulheres. 

Já o principal benefício direto para os cidadãos foi o empoderamento feminino, conquistado a partir do 

debate de questões de gênero, abordando o papel da mulher na sociedade, seus direitos como mulher, 

trabalhadora e cidadã, e informações sobre saúde feminina. Como exemplo, foram recolhidos relatos 

de mulheres que romperam relacionamentos abusivos, elevação de autoestima de alunas que pensavam 

em suicídio, outras que aprenderam a reivindicar direitos trabalhistas, e outra que disse que descobriu 

“estar viva” ao receber seu primeiro diploma já com mais de 60 anos. 

Houve ainda aumento nas chances de geração de renda, a partir das aulas do módulo específico, que 

abordaram a técnica laboral e aulas de empreendedorismo, cooperativismo e economia solidária. 

Como exemplo, as alunas de Costura, moradoras de uma ocupação urbana de Belo Horizonte, que 

abriram seu próprio negócio na garagem de casa, ou alunas de um quilombo que produziram doces e, 

com a renda, puderam comprar novos insumos. 

Outro ponto muito relevante foi a execução de parcerias para melhorar a qualidade e o alcance a 

públicos mais carentes. Assim, na experiência do Mulheres Mil em 2016, destacamos a ação conjunta 

com as Brigadas e com a Pontifícia Universidade Católica (PUC-MG) para atender às ocupações urbanas 

de Belo Horizonte. Foram as Brigadas que fizeram a ponte de comunicação com as mulheres dessas 

ocupações, mobilizando público, traçando suas demandas e necessidades específicas. A escola de 

Direito da PUC-MG foi fundamental no incremento didático do Módulo Educacional Central, pois se 

debruçaram a descobrir a melhor linguagem para transmitir conhecimento para essas mulheres. Quando 

a teoria era maçante, houve aulas práticas para movimentar o corpo e poder expressar sentimentos 

reprimidos. Identificada a dificuldade em trabalhar em grupo, a PUC e toda equipe em campo se 

aprofundou no debate sobre trabalho coletivo mediante aplicação de questionários pelas próprias alunas 

em suas comunidades, fazendo com que refletissem sobre situações que já lhe eram comuns. Por fim, 

vale destacar que obtivemos doações de empresas para compra de alguns insumos para os cursos e o 

Ministério Público desempenhou papel importante na cobrança aos órgãos públicos, como Polícia e 

sistema de Justiça, de uma atuação no Norte de Minas pelo direito das mulheres. 

A mensuração dos resultados se deu principalmente de forma qualitativa, a partir de relatos dos 

professores, registrados num formulário de avaliação do Módulo Educacional Central. Também foi 

aplicado um questionário quantitativo de avaliação do curso e dos professores. Temos ainda vídeos com 

depoimentos das alunas sobre a importância do curso em suas vidas. Ao todo, foram 191 alunas 

formadas e 100% de satisfação com os cursos ministrados. 
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Em 2017, 1º semestre, replicamos a metodologia desenvolvida no ano anterior para atender a 10 

turmas em Belo Horizonte, Itaúna, Pará de Minas, Sabará e Santana do Riacho, em um total de 260 

vagas ofertadas exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade. O diferencial desta 

pactuação foi a inédita experiência com um público em situação de privação de liberdade, ao ministrar 

duas turmas em um presídio e uma APAC femininas. As detentas, no princípio, devido a suas condições 

de extrema vulnerabilidade, manifestaram interesse apenas na parte prática do curso, isto é, no ensino 

da técnica profissional. Porém, o Módulo Educacional Central foi importante para a preparação para o 

processo de reintegração à sociedade, haja vista que visou a integração da turma em temas atualizados 

e desconhecidos pelas alunas. Ao final, pudemos colher depoimentos de esperança acerca do diploma 

conferido para quando elas tiverem aptas a encarar o mundo fora do complexo penitenciário e a 

importância de ações como estas para o cotidiano das mulheres que se encontram nesta situação. 

Para o segundo semestre de 2017, a UTRAMIG pactuou mais 10 turmas de cursos de Formação Inicial 

e Continuada, sendo 4 pertencentes à modalidade Mulheres Mil e outros 6 focados nos jovens de Belo 

Horizonte interessados em cursos da área da Cultura ou Tecnologia. Os cursos se iniciarão em 16 de 

outubro de 2017 com previsão de formatura até 31 de janeiro de 2018. 

Na próxima seção, será feito um breve regresso às teorias sobre políticas públicas de qualificação 

social-profissional a fim de localizarmos esta iniciativa do Governo Federal e da UTRAMIG no 

campo das Políticas Públicas de Gestão Social. 

3. Contextualização Acerca Das Políticas Públicas De Qualificação Social 
Profissional 

A educação é um direito social, consagrado na Constituição Federativa de 1988 no artigo 6º, sendo um 

dever do Estado provê-la a todos os brasileiros (artigo 205 da CF-88), sob pena de responsabilidade da 

autoridade competente nos casos do não oferecimento do ensino obrigatório ou sua oferta irregular (art. 

208, § 2º, CF/88). 

Nas legislações infraconstitucionais, a norma básica de todo o sistema educacional brasileiro encontra-

se positivada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei Federal nº 9.394/96, que, a despeito 

de distinguir as categorias da Educação Básica e da Educação Profissional, afirma que a educação 

abrange não só os processos desenvolvidos no âmbito das instituições de ensino (escolas de Educação 

Básica, Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos), que estão 

submetidos a este dispositivo legal, como também os desenvolvidos fora delas, sem a formalização e a 

sistematização que caracterizam a educação formal da Educação Básica e Superior (Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 – LDB): 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
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nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, 
por meio do ensino, em instituições próprias. 

A Educação Básica objetiva, então, o desenvolvimento do educando com a finalidade de garantir-lhe o 

exercício da cidadania (artigo 22 da Lei Federal nº 9.394/96). Por outro lado, a Educação profissional 

corresponde a uma formação complementar, com a missão de desenvolver competências para o 

trabalho e prepara o educando para o exercício de funções técnicas (artigo 36 da Lei Federal nº 

9.394/96). 

Neste contexto, Dedecca e Proni (2006, p. 431) explicam que enquanto a educação formal é um ensino 

geral e preparatório para atuação no mercado e na sociedade, a qualificação profissional é um 

treinamento voltado para uma formação profissional específica. Como exemplo, o autor compara a 

qualificação profissional com os ensinos fundamental e médio, em que a qualificação promovida pelo 

governo apenas exige que o aluno seja alfabetizado, concluindo que “numa definição mais ampla, a 

qualificação profissional compreende o conjunto de conhecimentos teóricos e práticos necessários 

para atuar em determinada ocupação” (DEDECCA; PRONI, 2006, p. 431). 

Desse modo, tem-se que as políticas de qualificação profissional, juntamente com as políticas de 

seguro desemprego, a intermediação de mão-de-obra e a orientação profissional, integram um Sistema 

maior de políticas públicas na área de trabalho, emprego e renda cujo objetivo principal é garantir de 

forma ampla o direito ao emprego (VALADARES, 2008, p. 22). Segundo a autora, citando o então 

ministro do trabalho Edward Amadeo, o problema do desemprego no Brasil era de empregabilidade, 

os seja, a razão pela qual os desocupados não encontravam emprego era porque eles não tinham os 

requisitos exigidos em termos de educação e qualificação para ocupar as vagas que estavam 

disponíveis na economia. Pode-se afirmar, então, que a finalidade da política de qualificação 

profissional é “elevar a qualificação ou formação profissional de um indivíduo, buscando aumentar suas 

chances de encontrar um emprego ou de não perder o que já possui” (VALADARES, 2008, p. 22). 

Nesta esteira de raciocínio, a autora conceitua a qualificação profissional definindo, primeiramente, as 

concepções de Trabalho e Educação. Para isto, a autora cita Lima (2007) e assevera que o Trabalho é 

uma “ação humana consciente, que transforma a natureza e o próprio ser que trabalha, envolvendo e 

produzindo conhecimentos técnicos e sociais que podem ser sistematizados, ressignificados e 

retransmitidos por processos educativos” (VALADARES, 2008, p. 29). 

Já a educação, de acordo com Valadares (2008, p. 29), pode ser entendida como uma “modalidade de 

trabalho não material, ligada à produção e à reprodução de conhecimento sobre o conjunto da 

produção humana”. Neste contexto, Saviani apud Lima (2007) ressalta também que o processo de 

ensino/aprendizagem pode ocorrer tanto em instituições escolares oficiais como por meio da 
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acumulação de conhecimentos ao longo dos anos, por meio de leituras, interpretações, assimilações de 

fatos e apropriação de conhecimento social. 

Historicamente, a crescente importância da formação e qualificação profissional surge com a 

Revolução Tecnológica, que demandou um trabalhador mais qualificado, se comparado com o 

trabalhador do paradigma taylorista-fordista, e com uma formação contínua, apto a acompanhar a 

rapidez das mudanças tecnológicas em curso (AZEREDO, 2006, apud VALADARES, 2008, p. 23). 

Segundo Manfredi (2007, p. 15), a qualificação profissional foi “concebida como sendo adstrita ao posto 

de trabalho e não como um conjunto de atributos inerentes ao trabalhador” (MANFREDI, 2007, p.15). 

Dessa forma, os métodos de instrução visavam a preparar os trabalhadores para funções específicas e 

operacionais: 

Essa concepção de formação profissional está alicerçada numa concepção 
comportamental rígida, através da qual o ensino/aprendizagem das tarefas/habilidades 
deve-se dar numa seqüência lógica, objetiva e operacional, enfatizando os aspectos 
técnico-operacionais em detrimento da sua fundamentação mais teórica e abrangente. 
(MANFREDI, 2007, p. 16). 

Posteriormente, a qualificação foi classificada, juntamente com o trabalho, a educação e o 

desenvolvimento, como uma política estruturante nas convenções e recomendações da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

No Brasil, segundo Valadares (2008, p. 30), a origem da preocupação com a formação profissional 

remonta ao início do processo de industrialização, quando foi criado o denominado sistema “S”, que é 

constituído por instituições privadas como o Serviço Nacional de Aprendizagem industrial (SENAI) e 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

Porém, a qualificação profissional, como política pública voltada para uma população de menor 

escolaridade, só foi estruturada com a institucionalização do seguro desemprego no Brasil, em 1986, 

embora já houvesse sido previsto desde a constituição de 1946 (VALADARES, 2008, p. 30). 

Na Constituição Federal de 1988, o seguro desemprego foi consagrado como direito social 

materializado no artigo 7°, inciso II. Posteriormente, por meio da Lei Federal n° 7.998, de 11 de janeiro 

de 1990, criou-se o Programa de Seguro Desemprego, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e seu 

Conselho Gestor (CODEFAT), que determinaram que o auxílio ao trabalhador poderia ser promovido 

por meio da sua reciclagem profissional (VALADARES, 2008, p. 30). 

A partir do ano de 1990, Lima (2007), então, divide a qualificação profissional brasileira em três 

momentos distintos: qualificação como via de retorno ao emprego; como política ativa de 

emprego; como direito e política pública. 

Com a instituição do seguro-desemprego, em 1990, que previa a promoção de reciclagem profissional 

para os segurados, a qualificação profissional inicialmente assume uma função de auxiliar o 
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trabalhador em seu retorno ao emprego. Além desta, ainda havia resquícios da qualificação “voltadas à 

formação acelerada de mão-de-obra, demandada, então, pelo crescimento econômico” (LIMA, 2007, 

p. 66), que foi precursora da formação do Ministério do Trabalho e Emprego. 

A partir de 1996, surge a perspectiva de qualificação como política “ativa” de emprego, capaz de gerar 

empregabilidade, de inserir o trabalhador no mercado de trabalho. Segundo o autor “é necessário 

qualificar fatias expressivas da População Economicamente Ativa (PEA), por ano, para fazer frente a 

uma demanda cada vez maior de mão-de-obra qualificada requerida pelo mercado de trabalho” 

(LIMA, 2007, p. 67). A Lei Federal n° 8.900, de 30 de junho de 1994, publicada no Governo de 

Itamar Franco, também anuncia a mudança de perspectiva da qualificação profissional e seu aumento 

de escopo: “ao invés de determinar que o auxílio aos trabalhadores que buscam emprego poderia ser 

promovido pela reciclagem profissional, determinou que este seria promovido por ações integradas de 

orientação, recolocação e qualificação profissional” (VALADARES, 2008, p. 31). Nestas 

circunstâncias, Valadares (2008) afirma que o objetivo da política de qualificação profissional era 

garantir a inserção, a manutenção ou a não exclusão do trabalhador no mercado de trabalho. 

Por último, Lima (2007) analisa a qualificação como um direito do trabalhador, implantada no Brasil a 

partir de 2003, com o Plano Nacional de Qualificação (PNQ). Esta concepção de qualificação 

compreende um diálogo democrático e social entre trabalho, educação e Estado, o que promoveria o 

trabalhador tanto nas suas capacidades para exercer suas funções, como nas suas capacidades de inserção 

social dentro e fora da organização (LIMA, 2007, p. 63). Esta corrente, então, abrange as dimensões 

da qualificação social e profissional e contribui para um maior alcance de efetividade da política 

pública: 

A qualificação, mais do que o aprendizado de um conjunto das rotinas vinculadas a 
um posto de trabalho, centrada no ‘saber-fazer’, implica, por ser relação e construção 
social – complexa, contraditória e multideterminada – a percepção ampla de seus 
objetivos, conteúdos e métodos, o que incluiria, por exemplo, a dimensão social do 
trabalho, a autonomia do trabalhador e as qualificações tácitas construídas no 
cotidiano do trabalho (e fora dele) e não transmissíveis por processos educativos 
tradicionais. Em outras palavras, a qualificação nunca é apenas técnica, sendo sempre 
‘qualificação social e profissional’. (LIMA, 2007, p. 63) (grifo do autor) 

Nesta perspectiva, Manfredi (2007) define duas diretrizes para a qualificação profissional e social: o 

próprio trabalho e a cidadania. Aprender com o trabalho envolve também aprender outros conceitos 

inerentes à atividade de trabalhar, tais como os saberes político-sindicais, hábitos, tradições, valores, 

atitudes, crenças culturais e todo um grupo de experiências históricas do trabalhador em conjunto com 

o seu meio (BLASS, 2000 apud MANFREDI, 2007, p. 25). A outra matriz, a cidadania, define como 

conteúdo para a qualificação a noção de direitos do cidadão e do trabalhador, especialmente aqueles 

conquistados por meio de movimentos sociais (DAGNINO, 1994 apud MANFREDI, 2007, p. 32). 

Ela, por fim, ressalta que a qualificação deve ser: 
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[...] uma educação orientada para a conformação de trabalhadores-cidadãos, como 
sujeitos em construção, abarcando uma pluralidade de dimensões formativas: 
intelectual, sociocultural com recortes de gênero, etnia, [...], ético-política, etc. Uma 
educação que se preocupe com a racionalidade e a subjetividade, com o imaginário, 
com cultura, com as identidades, com a história. (MANFREDI, 2007, p. 32) 

Dessa forma, a qualificação social e profissional pode ser entendida como mais do que o aprendizado 

de um conjunto de rotinas vinculadas a um posto de trabalho, mas também ensinar valores intrínsecos 

ao trabalho, como a cultura organizacional, e ensinar valores de cidadania, como aqueles empregados 

por movimentos sociais. O objetivo das políticas de qualificação profissional é, para tanto, formar os 

trabalhadores para que estejam aptos a defender e exigir seus direitos, bem como promover sua 

inserção social e produtiva em um ambiente de trabalho, garantindo, além do aumento da 

empregabilidade, uma melhora nos indicadores sociais da população. 

Conclui-se também que a qualificação não se enquadra exclusivamente no mundo do trabalho e nem 

exclusivamente no da educação, funcionando como uma complementação à educação formal. 

Estatisticamente, percebe-se que no Brasil o ensino formal ainda confere ao trabalhador salários mais 

altos do que a certificação profissional: a remuneração média dos indivíduos com ensino superior 

completo chega a ser 250% maior que a média de remuneração média da força de trabalho brasileira 

(BARROS et al., 2007, p. 06-07). Por outro lado, o acesso às universidades ainda não é universalizado 

e muitos se conformam em sair do sistema formal de educação antes do encerramento de todas as suas 

etapas. 

Além disso, pode-se dizer também que hoje o Brasil está pulverizado de ações de qualificação, seja 

por meio de instituições privadas; ou das próprias empresas que qualificam seus funcionários; ou 

também por meio de organizações não-governamentais, como o Sistema S, que tem suas próprias ações 

de qualificação profissional; e ainda as realizadas pelos órgãos do próprio governo federal e estadual, 

que ofertam qualificação profissional como parte de suas políticas públicas. 

Atualmente, a principal política anunciada pelo governo brasileiro relacionada à qualificação 

profissional é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, que 

também permitiu, juntamente aos esforços para aumento da empregabilidade, aumentar e democratizar 

as discussões sobre desigualdade de gênero, reintegração social de públicos em situação de privação de 

liberdade ou provenientes de áreas rurais, quilombolas e catadores de papel, entre outros. 

Na próxima seção, serão apresentados os desafios desta política implementada pelo Governo Federal e 

executada pelo Governo Estadual de Minas Gerais, notadamente por meio da UTRAMIG, e uma 

proposta para o aprimoramento e aumento da efetividade desta iniciativa. 

4. Desafios Da Política Pública Mulheres Mil-UTRAMIG e Algumas 
Propostas 
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Toda política pública traz em si um modelo teórico, ainda que não esteja explícito. O 

PRONATEC/Mulheres Mil nasceu de uma parceria entre o Brasil e o Canadá, através dos Colleges 

Comunitários Canadenses. Essa experiência utiliza uma metodologia que entende ser fundamental atuar 

com públicos vulneráveis e garantir sua inserção no mercado de trabalho através de alguns passos: 

I. Reconhecer habilidades prévias que as mulheres apresentam (conhecimentos tácitos); 

II. Oferecer orientação vocacional e profissional; 

III. Ofertar cursos de qualificação; 

IV. Integrar instituições ofertantes com possíveis postos de trabalho. (TUPINÁ, 2015). 

A cartilha do PRONATEC/Mulheres Mil detalha ainda outros aspectos que devem ser abordados na 

execução dessa política que demonstram um modelo teórico implícito. Por exemplo, exige que todo 

curso do Mulheres Mil inclua um módulo chamado educacional central, com conteúdo que aborde 

saúde da mulher, direitos, empoderamento feminino. Essa cartilha deixa claro ainda que é fundamental 

uma ação intersetorial para que o programa tenha resultados: 

A articulação entre a Rede Socioassistencial (Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, 
Centros Pop, dentre outros), os IFs e as Escolas Técnicas vinculadas às 
Universidades Federais é de fundamental importância para os resultados do 
Pronatec/BSM Mulheres Mil, principalmente nas ações de busca ativa, identificação 
do público alvo, mobilização, sensibilização, encaminhamento e acompanhamento 
da trajetória das participantes, bem como nas etapas de estruturação dos cursos e 
serviços de apoio (BRASIL, 2014). 

Apesar da cartilha e das orientações de execução do PRONATEC/Mulheres Mil, não há um 

documento explícito traduzindo qual marco lógico foi utilizado para pensar essa intervenção pública 

num problema social. Quando a UTRAMIG executa esse programa, há inclusive um grau de liberdade 

para criar e inovar. Mas ainda assim, essa inovação é feita também sem sistematizar uma construção 

teórica que a embase ou mesmo, medindo resultados. 

O que se vê é que o programa Mulheres Mil é executado pelos ofertantes cadastrados do PRONATEC 

sem um sistema de monitoramento e avaliação de resultados sistematizado pelo Ministério da 

Educação, órgão responsável por essa política. O Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica -SISTEC, sistema de acompanhamento do PRONATEC, limita-se a buscar 

dados de número de vagas ofertadas, local, alunas matriculadas e alunas formadas. A partir desses dados, 

é feita a prestação de contas do recurso pelos órgãos ofertantes. 

Quando a UTRAMIG se propôs a executar o Mulheres Mil, novos relatórios foram estabelecidos para 

verificar: como os professores avaliaram o curso, como as alunas avaliaram o curso e como os 

professores perceberam os resultados de suas aulas, considerando menos os aspectos formais da 
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apreensão de uma nova habilidade, mas avaliando, principalmente, aspectos subjetivos, como elevação 

da autoestima e discursos que sinalizassem um empoderamento feminino. 

Esses relatórios são limitados metodologicamente, mas a partir deles, pôde-se apreender aspectos 

fundamentais, inclusive para subsidiar uma nova pactuação e reformular os cursos. Como exemplo, 

tem-se que: 

I o módulo educacional central, quando ofertado antes do módulo específico consegue criar uma 

identidade comum na turma que diminui a evasão dos cursos; 

II a linguagem do professor para abordar questões de direito da mulher deve ser adaptada e as 

aulas devem sempre utilizar-se de dinâmicas ou outras metodologias que rompam com um modelo 

tradicional de aulas teóricas. Técnicas que trabalham o corpo foram bem recebidas; 

III mulheres com altíssimo grau de vulnerabilidade (dentre aquelas já consideradas vulneráveis) 

têm muito mais dificuldade de aproveitar o conteúdo do curso para gerar renda do que aquelas que 

já têm um grau de empoderamento e falta-lhes maior instrução técnica sobre empreendedorismo; 

IV ao fim do curso, ainda é preciso um acompanhamento dessas mulheres pela rede de serviços 

público para que de fato ampliem suas chances de geração de renda. Ou seja, o impacto dos cursos 

na renda é baixo. 

V os maiores resultados se referem à elevação da autoestima e da construção de laços sociais e de 

proteção entre o próprio grupo de mulheres. Não sabemos a perenidade desses efeitos após o curso. 

VI o baixo envolvimento dos municípios (que são os principais demandantes dos cursos do 

PRONATEC) com os cursos e as alunas, possivelmente diminui as chances de impacto dessa 

política pública. 

Desse modo, entende-se que o maior desafio atual do Mulheres Mil se refere ao mapeamento dos 

resultados da política e da perenidade desses resultados. 

A partir do exposto, a proposta que esse artigo traz é a remodelação do programa Mulheres Mil, em sua 

execução pela UTRAMIG, para a construção de uma política pública transversal no Estado de Minas 

Gerais de qualificação profissional, geração de renda e empoderamento feminino. 

A metodologia proposta para tanto consiste na construção de um processo de monitoramento e 

avaliação dos resultados de geração de renda e empoderamento feminino através de associação dos 

métodos: estudo longitudinal e estudo qualitativo. A pesquisa será aplicada antes e depois da 

intervenção, com as mulheres sendo divididas em dois grupos – experimental e controle. A 

distribuição das mulheres será feita de forma aleatória, para evitar erros de seleção. Será aplicado no 

início um questionário fechado a cada grupo, detalhando perfil e renda, bem como descrevendo 
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aspectos da vulnerabilidade (vítimas de violência, chefes de família, mães solteiras, cadastradas no 

CadÚnico, etc.). 

Ao final da intervenção (curso), será aplicado novo questionário fechado, observando alterações no 

perfil de renda e vulnerabilidade. 

Como método qualitativo, serão realizadas entrevistas com as alunas antes e depois, para avaliar 

aspectos como autoestima, empoderamento feminino (reconhecer direitos, ter direito a voz ativa em 

casa, buscar oportunidades, etc.) e reconhecimento de conceitos de violência de gênero. 

Um grande desafio já mapeado é a integração com os municípios, que mobilizam as alunas com perfil 

de vulnerabilidade (cadastradas no Cadúnico, vítimas de violência, chefes de família, com baixa 

escolaridade, mães solteiras, etc) e monitoram o acesso dessas mulheres à rede de serviços públicos, 

ação considerada pelo Ministério da Educação como principal rompedora de vulnerabilidades. Na 

experiência da UTRAMIG, percebemos que não bastava o acesso à rede de serviços, pois muitas vezes 

o serviço existe, mas não atende as mulheres devidamente e torna-se mais um local reprodutor de 

violências. Por isso, outros atores importantes neste cenário são o Ministério Público e outras instâncias 

de governança como o Conselho da Mulher, organizações de base e redes de Economia Solidária, para 

que as mulheres possam viver efetivamente a transversalidade desta política pública. Em termos de 

ganho de escala, a política também deverá contar com mais dados sobre a demanda do mercado formal 

de trabalho e dar os possíveis e devidos acompanhamentos às mulheres egressas do curso, além de 

possibilitar visitas técnicas aos ambientes corporativos, enriquecendo ainda mais o leque de 

oportunidades para este público. 

O desafio apresentado nesse artigo, de medir resultados, é comum nas políticas públicas brasileiras, 

pelo já exposto de que o marco teórico em que os programas se baseiam não é explícito, e, portanto, o 

desenho da política não considera o monitoramento e avaliação de resultados. Isso é sério na medida 

em que não se sabe se o recurso despendido poderia ser melhor aproveitado em outras ações. Além 

disso, um modelo de monitoramento e avaliação permite o registro da aprendizagem para que outras 

instituições possam replicar a política sem incorrer nos mesmos erros. 

Esse artigo espera ter colaborado no registro das experiências de execução do PRONATEC/Mulheres 

Mil em Minas Gerais e na proposta de consolidação de um sistema de monitoramento e avaliação da 

política pela UTRAMIG. 
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RESUMO 
A pesquisa apresenta uma reflexão sobre a problemática dos conflitos socioambientais em Áreas de Proteção 
Ambiental (APA’s) e analisa como os agentes sociais envolvidos no município de Nova Iguaçu se posicionam 
quanto ao enfrentamento desses conflitos. A literatura tem apontado que as APA’s, desde a sua criação como 
política pública têm gerado conflitos socioambientais de razões diversas que se manifestam na relação entre 
grupos sociais distintos e nos usos de recursos naturais dessas áreas. Desta forma, supõe-se que as formas de 
enfrentamento dos conflitos socioambientais nas APA’s de Nova Iguaçu são divergentes entre os agentes sociais 
que interagem com essas áreas. Os resultados preliminares apontam que os conflitos ocorrem devido a disputas 
econômicas e políticas de territórios, envolvendo setores privados e públicos, e grupos sociais diversos incluindo 
populações vulneráveis. 
Palavras-chave: políticas públicas; conflito socioambiental; área de proteção ambiental. 
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POLÍTICA PÚBLICA E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: 
UM ESTUDO NAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MUNICÍPIO DA 
BAIXADA FLUMINENSE 

GRAMMATIKOPOULOS, Tamirez Dornelles Pires 

TEIXEIRA, Maria Gracinda Carvalho 

INTRODUÇÃO: Problematização do objeto 

A ideia de se instituir áreas ambientalmente protegidas é muito antiga e, apesar disso, continua sendo 

objeto de estudo dos mais variados campos disciplinares das ciências. No Brasil, o interesse pela 

temática se fez notar a partir da década de 90 nas Ciências Sociais, sugerindo um diálogo promissor 

entre as Ciências Sociais e as Ciências Naturais, em que se passou a incorporar a construção de um 

arcabouço teórico-conceitual que desse conta dessa interatividade interdisciplinar. 

É possível localizar trabalhos sob as mais diversas abordagens que têm marcado a literatura 

especializada. Uma das mais marcantes e polêmicas é a perspectiva preservacionista, cujas ideias 

basilares assentam-se na percepção de “wilderness” (vida natural/selvagem), ou seja, na preservação 

de áreas "virgens" que não devem de forma alguma ser habitadas pelo homem. Contrapondo, num 

outro extremo dessa corrente, as ciências sociais críticas defendem que, ao se pensar um mundo 

material socializado e dotado de significados, a sociedade e seu meio ambiente coexistem 

indissociáveis, visto que os elementos que constituem o “ambiente” não são meramente matéria e 

energia, já que eles são também culturais e históricos (ACSELRAD, 2004). Assim, nessa perspectiva, 

o ambiente é inteiro, e não meio, e dele faz parte a humanidade. 

O Brasil tem uma experiência específica sobre Áreas de Proteção Ambiental para contar. Nas últimas 

décadas, houve um acentuado crescimento das áreas protegidas no país, principalmente das unidades 

de conservação, o que pode ser interpretado como um avanço na preocupação com a conservação dos 

recursos naturais. Todavia, apesar do incremento na quantidade de unidades de conservação, observa-

se que outras questões interligadas ao assunto merecem atenção, como questões sociais e de gestão 

dessas áreas (LIMA; ALMEIDA; RIBEIRO, 2014). 

Uma controvérsia sobre esse assunto é justamente que, embora tenha havido um aumento significativo 

do número de unidades de conservação criadas no território brasileiro, nem todo esse montante está 

efetivamente sendo “protegido”, visto que muitas ainda não possuem um plano de manejo nem 

conselho gestor para regulamentar suas diretrizes de gestão. É preciso também entender qual é o 

sentido de proteção que tem sido incorporado na experiência brasileira de áreas de proteção. 

As Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) são constituídas por terras públicas e privadas, e em muitos 

casos geram conflitos socioambientais de razões diversas que se manifestam na relação entre grupos 



 
 

 ST 06 – GESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

760 

sociais distintos e os recursos naturais dessas áreas. Essa situação chamou atenção da pesquisadora, 

autora do presente estudo, tornando essa problemática, objeto de sua pesquisa. Essa categoria, Área de 

Proteção Ambiental, é única, não existindo no mundo nenhum tipo ou categoria que se iguale aos seus 

objetivos de criação (CABRAL, 2002). 

A questão dos conflitos socioambientais existentes nas APA’s é um tema que está ganhando 

visibilidade na sociedade brasileira e na literatura especializada, entretanto não tanto com a devida 

importância que requer. Há uma tendência à naturalização dos problemas ambientais e, no geral, uma 

desconexão do ambiental e do social. Trabalhos consultados sobre conflitos socioambientais têm 

apontado que há uma situação de desigualdades que perpassa os conflitos; no geral, as mais 

penalizadas são as populações carentes, que vivem às margens dos centros urbanos, residentes de 

bairros pobres e despossuídos de poder infraestrutural, ficando vulneráveis e expostas aos riscos 

ambientais. 

A literatura tem evidenciado que as APA’s, desde a sua criação como política pública, têm gerado 

conflitos socioambientais de razões diversas, que se manifestam na relação entre grupos sociais 

distintos e nos usos de recursos naturais dessas áreas. Nas áreas das Ciências Sociais e Humanas as 

APA’s têm sido estudadas como políticas públicas no âmbito ambiental por terem relevância biótica, 

abiótica, estética ou cultural, aspectos importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas. 

Quando se fala da gestão de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável (UCUS), em especial 

das APAs, tem-se deparado com grandes desafios tanto para os poderes executivos federais, estaduais 

e municipais quanto para a sociedade em geral. Um desses desafios é que, como o território de uma 

APA engloba em geral também propriedades privadas, a gestão dessas áreas passa a ocorrer em terras 

de terceiros, o que acaba gerando conflitos sem precedentes na gestão de unidades de conservação 

dessa categoria (HOEFFEL; FADINI; SEIXAS, 2010). 

Tendo essa discussão como ponto de partida, é possível argumentar que os problemas ambientais estão 

fortemente conectados aos problemas sociais, ambos resultantes desses “modelos de 

desenvolvimento” nos quais o social e o ambiental coexistem. Por isso, acredita-se que os conflitos 

ambientais que emergem têm um potencial de contribuir para expor os problemas sociais, 

anteriormente ignorados nas abordagens originais de proteção ambiental de territórios. 

Sintetizando, pode-se dizer que a gestão de uma APA está intrinsecamente imbricada no 

gerenciamento de conflitos estabelecidos pelo uso da terra, pela expectativa de desenvolvimento 

econômico de uma região e, sobretudo, por questões sociais fomentadas pela expectativa da população 

residente no território (HOEFFEL; FADINI; SEIXAS, 2010). 

Sendo assim, é possível visualizar que quando se aborda o tema de conflitos socioambientais existe o 

choque de interesses entre os agentes sociais envolvidos, sendo de um lado os que possuem poder 
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econômico, como empresas grandes ou pequenas, e os que vivem nos territórios que nesses casos 

normalmente são grupos minoritários, como por exemplo, indígenas, pequenos agricultores, 

quilombolas ou comunidades tradicionais, que sofrem diretamente os impactos da degradação 

ambiental resultantes das atividades antrópicas nesses territórios. 

Diante da discussão até então apresentada, chegou-se ao seguinte problema de pesquisa: de que forma 

os agentes sociais envolvidos nas Áreas de Proteção Ambiental do município de Nova Iguaçu se 

posicionam quanto ao enfrentamento dos conflitos socioambientais existentes nessas áreas? 

Com base no delineamento do problema de pesquisa, supõe-se que as formas de enfrentamento dos 

conflitos socioambientais existentes nas Áreas de Proteção Ambiental (APA) do município de Nova 

Iguaçu divergem entre os agentes sociais envolvidos nessas áreas, por não serem compartilhadas 

igualmente por estes, por estabelecerem uma relação diferente com o território. Além do choque 

existente entre os agentes sociais, a situação das APA’s torna-se ainda mais complexa, pois a maior 

parte da comunidade dentro ou em seu entorno não reconhece o território como unidade de 

conservação, em alguns casos muitos moradores nem sabem que habitam uma APA. 

O artigo em pauta, portanto, apresenta o estudo realizado, obedecendo à seguinte sequência estrutural: 

a introdução com a problematização do objeto; a fundamentação teórica subdividida em quatro 

subtópicos; a metodologia da pesquisa; a análise dos dados documentais; a análise dos dados 

empíricos; e por último, o tópico das considerações finais. 

1. Meio Ambiente e a Questão da Proteção Ambiental: Um Panorama 
Internacional 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, após os ataques nucleares às cidades japonesas de 

Hiroshima e Nagasaki, as pessoas começaram a despertar para uma possível destruição do planeta, 

posto que as explosões nucleares produziram efeitos até então desconhecidos naquele momento e que 

repercutem ainda nos dias atuais sobre a população idosa japonesa sobrevivente. Esse acontecimento 

pode ser considerado como um dos mais preocupantes da história da humanidade, e a partir dele 

atribui-se o início de uma consciência ambiental frente a efeitos irreversíveis às pessoas e ao ambiente. 

Ainda nessa década, começaram a surgir movimentos preocupados com o meio ambiente, 

intensificados com a criação de organizações não governamentais e acordos ambientais internacionais, 

que visavam articular uma proposta de política ambiental global. Pode-se mencionar como exemplo a 

União Internacional para a Conservação da Natureza (1948) – International Union for Conservation of 

Nature (IUCN)1. Também ocorreram eventos como o Clube de Roma (1968), que objetivava avaliar a 

                                                        
1 Fundada em 1948, a IUCN reúne mais de 1250 organizações, incluindo 84 governos nacionais, 112 agências 
de governo e um grande número de organizações não-governamentais (ONG) nacionais e internacionais, e 
cerca de 10.000 membros individuais, que são cientistas e especialistas divididos em seis comissões e 
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situação ambiental no mundo oferecendo soluções para o futuro da humanidade, publicando vários 

relatórios que previam a extinção dos recursos naturais (THE CLUB OF ROME, 2017). A reunião do 

Clube de Roma se desdobrou na 1ª Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, 

vista como o marco crucial para o debate sobre as questões ambientais no mundo, realizada em junho 

de 1972, em Estocolmo, na Suécia. A princípio, o foco das preocupações estava voltado apenas para as 

questões ambientais, buscava soluções para a crise de escassez ou desperdício de recursos e suas 

consequências no mercado global. Discutia-se desenvolvimento econômico, questão ambiental e seus 

efeitos. 

No entanto, essa Conferência, assim como tantos outros fóruns internacionais que debateram as 

questões ambientais, recebeu diversas críticas que foram levantadas por apresentar uma reafirmação 

dos compromissos que já haviam sido traçados em outras ocasiões, mas que poucos foram cumpridos. 

Há autores que interpretam essa situação como longe de alcançar os seus objetivos, devido a pressões 

de corporações do setor privado que tem interesses econômicos próprios no uso desses territórios que 

estão destinados à conservação e que exercem forte influência na economia dos países. 

Chiaravalloti (2016), que estudou durante anos Áreas de Preservação em região brasileira, defende que 

tem sido recente a utilização do termo “community-based conservation (CBC) or the New 

Conservation”2, por entidades conservacionistas internacionais, mas que é preciso examinar essas 

experiências recentes com cuidado, pois, segundo o autor, apresentam-se com essa justificativa, mas 

que pouco se diferenciam da visão tradicional de preservação já mostrada neste trabalho. Para o autor, 

no âmbito internacional, há muita retórica em torno de envolver e incluir comunidades e muita coisa 

prometida fica apenas no nível do discurso. Chiaravalloti (2016) chama atenção para o fato de que 

iniciativas fundamentadas no “community-based” têm se mostrado, mesmo por entidades que se 

esforçam para apoiar projetos includentes, incapazes de evitar a remoção de populações ou grupos 

sociais e restringindo o acesso ao território, exacerbando, em áreas precárias, situações sociais e 

econômicas críticas nas áreas de preservação3. 

2. Política Pública e Proteção Ambiental 

O Brasil é um país de grande diversidade biológica, abrangendo diferentes biomas e portador de uma 

                                                                                                                                                                             
organizações privadas. A esses números somam-se os mais de mil funcionários do secretariado da UICN, 
alocados em mais de 60 países. Sua sede está localizada em Gland, na Suíça. Para mais detalhes ir em 
<https://www.iucn.org/about/>. 
2 Na chamada para o IUCN World Parks Congress 2014 e, também de 2016 no Havaí, diz que todos os setores 
da sociedade estão convidados “The will welcome diverse sectors of society, including business, government, 
non-governmental organizations and institutions, indigenous peoples, and youth to explore and expand the 
role that protected areas play in supporting global social and economic conservation and development 
goals”. Disponível em: <https://www.iucn.org/about/> 
3 The “win–win” approaches portrayed by conservation enterprises (good for wildlife, good for people, good 
for the economy, participatory, empowering and liberating)” did not produce the benefits they claimed” 
(HOMEWOOD et al., 2009, p. 247 apud CHIARAVALLOTI, 2016). 



 
 

 ST 06 – GESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

763 

vasta quantidade de fauna e flora. Todavia, desde a sua colonização, sofreu com o modelo extrativista 

e predatório do seu território e junto com ele sofreu a população que já o habitava. Além disso, a 

economia colonial constituída por ciclos de exportação de produtos agrícolas (principalmente o açúcar 

e depois o café) representou grande devastação das florestas, sobretudo as costeiras. Na época, as 

únicas medidas de contenção da devastação florestal vieram de Cartas Régias da Coroa 

Portuguesa, no século XVIII que, por sua vez, estava apenas preocupada com a falta de madeira para a 

construção naval. O fato é que a natureza era pensada desde o início da história colonial brasileira 

exclusivamente como recurso a ser extraído e desprovido de gente. 

Muito tempo depois, somente quando os chamados impactos ambientais de ações antrópicas 

começaram a ser comprovados cientificamente, é que serviu de motivação para as lutas dos vários 

movimentos sociais, inicialmente apenas em prol do meio ambiente, e mais tarde como pressão aos 

governantes para a tomada de medidas, de forma a mitigar o avanço da problemática ambiental de um 

modo geral. 

A problemática socioambiental em áreas protegidas, assim como outras temáticas que envolvem 

políticas governamentais, depende da intervenção interpretativa do aparelho estatal. Este, por meio de 

suas regras, possibilita que seus agentes realizem demandas corretivas ou preventivas para as situações 

de conflito social (ALEXANDRE, 2003). Todavia, segundo Acselrad (2004, p. 08), “a questão 

ambiental é intrinsecamente conflitiva, embora este caráter nem sempre seja reconhecido no debate 

público”. 

Durante muito tempo, no campo da administração pública desenvolveram-se estudos mais centrados 

em preocupações operacionais e propositivas, tendo por objetivo sugerir caminhos para melhorar o 

funcionamento das políticas e do Estado. Assim sendo, de uma forma geral, quando questões 

operacionais estão no centro das preocupações, os problemas enfrentados pelas políticas são pensados 

como processos eminentemente técnicos a serem resolvidos tecnicamente, enquanto um olhar analítico 

tende a considerar os mesmos processos como complexos, plenos de conflitos e gerados por vários 

centros de dinâmica (MARQUES, 2013). 

Dessa forma, o objeto da pesquisa está conectado com um quadro de problemas de maior 

complexidade no conjunto da reordenação contemporânea dos instrumentos de regulação dos recursos 

ambientais, mundialmente falando, e tem se tornado um desafio tanto para pesquisadores como para 

formuladores de políticas se apropriarem das ferramentas adequadas à compreensão de processos 

socioecológicos e políticos que colocam “a natureza no interior do campo dos conflitos sociais” 

(ACSELRAD, 2004, p. 09). 

Ao longo dos últimos anos, a administração pública brasileira fortaleceu-se como instância de 

planejamento, controle e ajuste de interesses, assim como o papel desempenhado por seus agentes para 

“fazer” políticas públicas. Pode-se dizer que as políticas públicas: permitem a distinção entre o que o 
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governo pretende fazer e o que, de fato, faz; pressupõe o envolvimento de vários atores e níveis de 

decisão, apesar de ser materializada através dos governos, não se restringindo a participantes formais, 

posto que os informais também sejam importantes no processo; é abrangente, não se limitando a leis e 

regras; é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados; por mais que gere impactos no 

curto prazo, é uma política de longo prazo e; envolve processos subsequentes após sua decisão e 

proposição, no caso, implica também implementação, execução e avaliação (SOUZA, 2006). 

Ao se analisar o ciclo de formação das políticas públicas, pode-se dizer que, independente de qual seja 

a visão sobre o dinâmico e complexo processo por onde passa a política pública, é imprescindível que, 

em primeiro lugar, o problema público se insira na agenda governamental e consequentemente se 

tenha uma preocupação com a implementação, por ser nesta fase de execução que há a possibilidade 

de que os objetivos definidos no processo de formulação sejam alcançados com êxito. E qualquer que 

seja a política pública, o sucesso ou o fracasso do programa dependerá principalmente da vontade 

política de seus implementadores (SECCHI, 2010). 

Até a década de 1950 se conformou uma crítica ampla, mas difusa, às formulações originais sobre o 

ciclo de políticas presentes (MARQUES, 2013). Assim, 

as contribuições de diversos autores ao longo dos anos 1970 e 1980 mostraram que 
as representações anteriores eram racionais e lineares demais, desconheciam a 
existência de vários níveis de governo e ciclos concomitantes, assim como as 
diferenças nas formas de articulação entre etapas em políticas distintas. Como 
consequência, esses autores consideravam o processo demasiadamente organizado, 
desconhecendo a superposição das etapas, ao mesmo tempo que tendiam a pensar o 
processo de forma apolítica ou excessivamente técnica ou gerencial (MARQUES, 
2013, p. 32). 

Estudos de casos disponibilizados pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (1999) revelam que 

são raras as situações em que as políticas públicas são implementadas conforme planejadas. O NEPP – 

Núcleo de Estudos de Políticas Públicas - sugere que isso acontece porque na formulação não se 

visualiza no seu todo, a “política em ação” e o que foi definido na “política formulada”. Além disso, o 

ciclo de políticas públicas é caracterizado por negociações, ambiguidade de objetivos, recursos 

limitados e informação escassa. Com isso, uma série de fatores, sejam eles internos ou externos, 

impactam na implementação de uma política pública, e algumas vezes podem até mesmo mudar os 

rumos por completo de sua execução, levando-a ao atingimento de outros objetivos ou ao fracasso. 

De forma concomitante, a representação que se tem do processo o tornou mais 
complexo, sendo as fases do ciclo consideradas contemporaneamente como 
superpostas e específicas de cada política, em um intricado de políticas e programas 
novos e antigos. Fases diferentes de políticas distintas se encontram muitas vezes 
imbricadas, tornando a ideia de ciclo uma excessiva simplificação dos processos 
reais. A fase da implementação passou a ser considerada como central, tanto 
analítica quanto normativamente, assim como foram levados em conta conjuntos 
mais amplos de atores (em constante interação), com destaque para aqueles 
engajados na implementação direta das políticas. Ao longo de todas as fases do 
ciclo, mas em especial na formação da agenda, as visões de mundo e as ideias sobre 
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os problemas a enfrentar e sobre as próprias políticas se tornaram cada vez mais 
importantes (MARQUES, 2013, p. 43-44). 

Além disso, com base nos estudos do NEPP (1999), não é demais afirmar que não adianta haver a 

formulação de uma política pública se não houver uma preocupação com as variáveis e o 

envolvimento dos principais atores durante a fase de implementação, posto que se deve considerar que 

este é um processo autônomo onde decisões cruciais são tomadas e não apenas implementadas. Caso 

isso não seja levado em consideração, há o aumento das chances de fracasso das políticas públicas. 

Baseando-se no NEPP, pode-se argumentar que é muito complexo implementar uma política pública 

de maneira a levar em conta os interesses compartilhados, inserindo o compartilhamento na visão 

estratégica dos problemas de implementação, levando-se em consideração, principalmente, questões 

como a viabilidade e os problemas de coordenação interorganizacional durante a fase de planejamento. 

Para isso, os gestores, os acadêmicos e os profissionais da área que trabalham com essa problemática 

devem possuir os conhecimentos e a experiência necessária sobre as variáveis que influenciam nessa 

fase de implementação das políticas públicas, assim como na estrutura, funcionamento e dinâmica do 

sistema de planejamento. Assim, evidencia-se que existem enormes obstáculos a serem ultrapassados 

para o enfrentamento das questões socioambientais brasileiras. 

3. Política Pública Ambiental e a Institucionalização de APA’s no Brasil 

A Área de Proteção Ambiental (APA) trata-se de uma política pública ambiental conforme concebida 

tanto no âmbito internacional como no Brasil. Portanto, julgou-se importante apresentar o seu 

surgimento no Brasil e seus desdobramentos e interligações. 

No Brasil, por meio da elaboração da Lei nº 6.938, de 1981, foi instituída a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA) e a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) (BRASIL, 

1981). Tendo a PNMA, no Art. 2º, como objetivo: “[...] a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” 

(BRASIL/MMA, 1981). 

Já o SISNAMA, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (1981), tem como propósito o 

estabelecimento de um conjunto estruturado e descentralizado de ações para a gestão ambiental no 

Brasil, incorporando normas e atos específicos que se complementem nas três esferas governamentais. 

Tal atividade é viável por esse sistema ser composto de órgãos e entidades da União, do Distrito 

Federal, dos estados e dos municípios incumbidos da preservação, melhoria e recuperação do 

ecossistema brasileiro. 

Outro órgão importante é o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), instituído pela Lei 

6.938/81, sendo o órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA. O CONAMA é um colegiado, sendo 
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representado por cinco setores, que são: órgãos federais, estaduais e municipais, setor empresarial e 

sociedade civil (BRASIL/MMA, 1981). 

Somente a partir da Carta Magna de 1988 as políticas ambientais no Brasil começaram a tomar uma 

dimensão mais real, principalmente pelo estabelecimento do Art. 225 da Constituição Federal de 1988 

que define que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: I - 
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 
das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (...) VII - 
proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade (BRASIL, 1988). 

Esse artigo da CF/1988 foi considerado, na época, parte de um dos decretos ambientais mais 

avançados do mundo, pois considerou que fosse de responsabilidade do poder público, a preservação 

do meio ambiente e que este fosse tratado como um bem comum, pelo qual, todos deveriam prezar. 

Segundo Cader e Vieira (2015), com a institucionalização da Constituição de 1988, os órgãos 

ambientais brasileiros passaram por significativas transformações, inicialmente, em 1989, com a 

criação do IBAMA, tendo como missão formular, coordenar e executar a PNMA. No entanto, anos 

depois foi criado o Ministério do Meio Ambiente, e por esse ser considerado um órgão de hierarquia 

superior passou a exercer as funções que anteriormente eram do IBAMA, enquanto este passa a atuar 

na fiscalização. 

No que tange à criação e gestão de unidades de conservação no Brasil, os principais marcos 

institucionais foram: a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC); a concepção do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) e, no âmbito da 

gestão federal, a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

(IBAMA, 2007). 

O SNUC é considerado a referência inicial para o planejamento de áreas protegidas, uma vez que 

registra a promessa de uma nova postura por parte do Estado na sua relação com a sociedade, 

considerando “proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais” e 

também apontando mecanismos que possibilitassem maior participação pública no processo de criação 

e gestão das áreas protegidas (IBAMA, 2007). No Quadro 01, apresentam-se as unidades de 

conservação brasileiras conforme suas categorias, onde se visualiza a categoria APA. 
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O IBAMA (2007) entende que ainda existem no país grandes desafios para a implementação de um 

sistema nacional de unidades de conservação ecológica e socialmente representativo e bem 

gerenciado. 

QUADRO 01 – Categorização das Unidades de Conservação 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2017). 

O órgão registra como principais dificuldades: assegurar sustentabilidade financeira ao SNUC; dotar o 

sistema de unidades de conservação com pessoal em número e qualificação adequados; providenciar a 

regularização fundiária das unidades de conservação; regulamentar as categorias de manejo contidas 

no SNUC; instituir sistemas estaduais e municipais compatíveis com o SNUC; incrementar a 

elaboração e implementação de planos de manejo das unidades de conservação (IBAMA, 2007). 

O segundo marco institucional relacionado às unidades de conservação no Brasil foi a criação do 

Plano Nacional de Áreas Protegidas, oficialmente instituído por meio do Decreto nº 5.758, de 13 de 

abril de 2006. Foi elaborado, em 2005, por um Grupo de Trabalho Ministerial composto por 

especialistas, gestores de unidades de conservação e lideranças de organizações da sociedade civil e de 

movimentos sociais, envolvendo aproximadamente 400 pessoas (IBAMA, 2007). O PNAP abrange, 

além das unidades de conservação, também terras indígenas e quilombolas, reconhecendo a 

importância desses territórios não só na conservação da biodiversidade, mas também para a vida 

dessas comunidades. 

Já o terceiro marco foi a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, sob o 

argumento de prover maior eficácia e eficiência à política nacional de conservação e uso sustentável 

da biodiversidade. Nesse sentido, o Governo Federal decidiu publicar a Medida Provisória nº 366, de 

26 de abril de 2007, posteriormente sancionando a Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, que 

especifica que a gestão das unidades de conservação federais passou a ser de sua responsabilidade, até 

então sob a responsabilidade do IBAMA. 

Como as áreas estudadas neste trabalho estão localizadas no estado do Rio de Janeiro, importa 

destacar o órgão estadual de meio ambiente, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), criado em 

2007, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Subordinado à Secretaria de Estado do Ambiente 

(SEA), tem a função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de 

recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado. Essa proximidade 
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possibilita uma atuação integrada da secretaria responsável pela formulação da política ambiental e o 

seu principal órgão executivo (INEA, 2007). Nesse sentido, a relação entre a SEA e o INEA com a 

política de criação de APA’s envolve justamente as etapas de formulação e implementação da política 

ambiental, visto que no primeiro órgão são definidas as regulamentações das políticas, enquanto o 

segundo fica a cargo de realizar o que foi definido. 

Apesar do debate sobre as questões ambientais só ter se intensificado a partir da década de 1970, 

desde o século XIX já havia a discussão sobre a temática ambiental, no tocante à conservação, como 

visto em tópicos anteriores. No Brasil, a primeira área protegida foi o Parque Nacional do Itatiaia, 

criado em 1937, no Rio de Janeiro, com o propósito de incentivar a pesquisa científica e oferecer lazer 

às populações urbanas. Dois anos mais tarde, em 1939, foram criados outros dois parques: o Parque 

Nacional do Iguaçu, no Paraná, e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Todavia, 

somente 20 anos depois retomou-se a criação dos parques de forma mais expressiva, com isso 

atingindo as regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste do país (LIMA; ALMEIDA; RIBEIRO, 2014; 

DIEGUES, 1994). 

Ao longo dessas décadas, a principal crítica que se localiza na literatura especializada sobre esse tipo 

de unidade de conservação é que a atração e uso desses territórios estão sempre voltados para as 

populações externas à área, não se pensando nas populações tracionais que ali já moravam. Há autores 

que defendem que uma atenção específica para a dimensão social nas políticas de criação dessas áreas 

deve beneficiar as próprias áreas, com o argumento de que populações locais já estão familiarizadas 

com esses territórios e podem se engajar em projetos includentes que venham beneficiar tanto as 

populações quanto aos ecossistemas com os quais interagem e acumularam conhecimento  para o seu 

manejo (DIEGUES, 1994; CHIARAVALLOTI, 2016). 

Em 2013, foi realizado o I Seminário de APA do Brasil, com o intuito de dar maior visibilidade para a 

gestão das Áreas de Proteção Ambiental e registrar casos críticos e/ou bem-sucedidos e suas lições 

aprendidas desta categoria de unidade de conservação, assim como a troca de conhecimentos entre as 

experiências internacionais e as brasileiras. Esse evento foi coordenado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), estando à frente dessa iniciativa o Departamento de Áreas Protegidas (DAP/MMA) 

e as entidades internacionais Cooperação Técnica Alemã (GTZ) e a World Conservation Union 

(IUCN), bem como seus parceiros brasileiros (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2013). Assim, o 

Brasil acenou para o compromisso das suas instituições ambientais com organismos internacionais 

aqui presentes que influenciam as políticas conservacionistas pelo mundo. 

Conforme Cabral (2002), a relativa facilidade de criação dessa categoria de unidade de conservação, 

assim como a forma com que vem sendo administrada fazem com que a APA perca sua “real 

identidade”, possibilitando um pensamento equivocado a respeito de seu papel. Para a autora, as 

APA’s são instrumentos de política ambiental relevantes na perspectiva socioeconômica por serem 
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territórios de uso sustentável, e consequentemente, possibilitam atividades humanas, desde que 

exercidas com o devido critério que requerem, permitindo assim a integridade e manutenção da 

qualidade de vida social e ambiental nesses espaços em questão. 

4. Conflitos Socioambientais e Territorialidade: Um debate sobre a 
problemática da conservação em Áreas de Proteção Ambiental 

O conflito tem um significado sociológico tanto quanto produz ou modifica grupos de interesse, 

uniões e organizações. Esse é um princípio defendido por um dos mais notórios estudiosos de 

conflitos, George Simmel (1903; 1983), para quem há, inclusive, um aspecto paradoxal que posiciona 

o conflito como uma forma de interatividade e até mesmo de socialização. Nesse sentido, Simmel 

atenta para dois lados do conflito: um positivo, que tem um caráter socializante, podendo o conflito 

levar a soluções de divergências, e um negativo, que pode levar à anulação de uma das partes 

envolvidas. Para ele, não é possível apartar esses dois lados, sendo possível apenas separá-los 

conceitualmente, mas nunca empiricamente. 

Esse entendimento de conflito, como ponto de partida, é importante quando se pretende compreender 

e interpretar um complexo cenário que envolve uma gama de agentes sociais em torno da criação e uso 

de expressivos territórios, no caso, as APA’s municipais de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 

Quando se discute conflitos ambientais, segundo Brito et al. (2011, p. 58) está se referindo “as tensões 

que envolvem decisões sobre quando, como e onde utilizar os recursos naturais”. O conflito ambiental 

surgiria de eventuais rupturas do “acordo simbiótico” entre as distintas práticas sociais alocadas no 

espaço, posto que dependendo da combinação de determinadas atividades, o “meio ambiente” poderia 

tornar-se um meio de transmissão de impactos indesejáveis, que poderiam ser disseminados tanto pela 

água, pelo ar, pelo solo e/ou pelos sistemas vivos. Dessa forma, o desenvolvimento de certa atividade 

poderia comprometer a possibilidade de outras práticas se manterem (ACSELRAD, 2004). Os 

conflitos ambientais deverão ser compreendidos, portanto, conjuntamente nos espaços de apropriação 

material e simbólica dos recursos do território, já que ambos são espaços onde se desenrolam disputas 

sociais em geral. Assim, compreende-se que: 

No primeiro espaço, desenvolvem-se as lutas sociais, econômicas e políticas pela 
apropriação dos diferentes tipos de capital, pela mudança ou conservação da 
estrutura de distribuição de poder. No segundo, desenvolvem-se uma luta simbólica 
para impor as categorias que legitimam ou deslegitimam a distribuição de poder 
sobre os distintos tipos de capital. No caso do meio ambiente, verificamos no 
primeiro espaço, por exemplo, disputas por apropriação dos rios entre populações 
ribeirinhas e grandes projetos hidrelétricos, “empates” confrontando seringueiros e 
latifundiários pelo controle de áreas de seringais etc. No espaço das representações, 
veremos disputas entre as distintas formas sociais de apropriação do território pela 
afirmação de seus respectivos caracteres “competitivo”, “sustentável”, “compatível a 
vocação do meio”, “ambientalmente benigno”, etc. (ACSELRAD, 2004, p. 23). 
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Logo, os conflitos ocorrem devido a disputas econômicas e políticas de territórios, envolvendo setores 

privados e/ou públicos, e de grupos sociais diversos incluindo populações vulneráveis (povos 

indígenas, extrativistas, quilombolas, ribeirinhos, grupos sociais de baixa renda, entre outros), sendo 

que majoritariamente os imperativos do tipo de desenvolvimento que os setores mais poderosos 

desejam acabam se sobrepondo. 

A literatura aponta uma diferenciação entre problema ambiental e conflito ambiental. O primeiro está 

condicionado a uma situação em que há risco, dano social ou ambiental, mas não há uma reação ativa 

das pessoas atingidas ou de outros agentes sociais, enquanto que, no segundo, ocorre uma situação de 

confronto em relação ao uso ou gestão dos recursos naturais (BRITO et al., 2011) e de seu respectivo 

território. Dessa forma, segundo Acselrad (2004), a concepção de “problema ambiental” parece ter um 

caráter mais restritivo e pontual, já que mudanças no meio ambiente somente se tornam problemas 

ambientais em processos sociais em que sujeitos coletivos as definem como tais. 

O surgimento das lutas sociais denunciando os “males ambientais” só ocorreu a partir dos anos 1960, 

quando os movimentos sociais passaram a politizar o debate que antes era silenciado. Entretanto, essa 

politização foi defrontada pelos detentores dos poderes econômicos e políticos, para os quais a 

ideologia do desenvolvimento sustentável no capitalismo iria conseguir integrar discursos e práticas 

conducentes à sua modernização ecológica (ACSELRAD, 2015). 

No âmbito acadêmico, tem sido amadurecida a discussão de que os conflitos ambientais são 

alimentados pela desigualdade social, originando o sentido do termo “desigualdade ambiental”. 

O conceito de desigualdade ambiental permite apontar o fato de que, com a sua 
racionalidade específica, o capitalismo liberalizado faz com que os danos 
decorrentes de práticas poluentes recaiam predominantemente sobre grupos sociais 
vulneráveis, configurando uma distribuição desigual dos benefícios e malefícios do 
desenvolvimento econômico. Basicamente, os benefícios destinam-se aos grandes 
interesses econômicos e os danos a grupos sociais despossuídos (ACSELRAD et al., 
2012, p. 165). 

Assim, Acselrad et al. (2012) explicam que os processos de produção das desigualdades ambientais, 

associados às dinâmicas da acumulação por espoliação, tendem a favorecer a eclosão de conflitos 

territoriais e ambientais, posto que inviabilizam a existência de diversos grupos, revelando a 

sobreposição de grandes projetos – de infraestrutura, siderurgia, mineração, agroexportação, 

monoculturas, entre outros – a territórios marcados pela presença de grupos tradicionais e/ou 

socialmente vulneráveis, encarados pelos agentes públicos e privados do projeto desenvolvimentista 

hegemônico como obstáculos ao processo de acumulação de capital. 

Segundo Brito et al. (2011), os conflitos socioambientais são comuns nos países em desenvolvimento. 

Nas áreas urbanas desses países os conflitos estão normalmente relacionados à iniquidade social, 

enquanto que em suas zonas rurais os conflitos socioambientais ocorrem mais por causa da 

apropriação dos recursos naturais, aqui envolvendo a territorialidade (SANTOS, 1997), ou por 
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questões relacionadas à preservação de culturas dos povos que vivem nas localidades. 

Com efeito, argumentam Acselrad et al. (2012) que a problemática ambiental ainda está distante de 

agregar todos os agentes sociais em prol de um bem comum, posto que determinados territórios de 

grupos sociais desprivilegiados são tratados como receptores dos rejeitos produzidos pelas práticas dos 

grupos economicamente dominantes, fazendo-se vigorar um modelo de desenvolvimento pautado 

tanto na distribuição desigual de bens sociais quanto nos efeitos ambientais desiguais. 

Já se provou que baixas condições socioeconômicas levam a maior exposição das pessoas a riscos 

ambientais, configurando a situação de desigualdade ambiental. Portanto, a desigualdade social está na 

origem da desigualdade ambiental, visto que há um grau diferenciado de exposição de grupos 

socialmente vulneráveis aos riscos ambientais, tais como enchentes, deslizamentos, alto nível de 

poluição do ar, falta de saneamento básico, condições inadequadas de moradia, entre outros, gerando 

conflitos (ALVES, 2007). 

Ao estudar experiências envolvendo conflitos socioambientais Brito et al. (2011) revelam que a 

resolução dos conflitos socioambientais praticamente não ocorre a partir da tentativa de mediação, 

conciliação ou negociação, o que vem prejudicar não só a sociedade, como também o próprio 

ambiente, por não garantir uma igualdade nos interesses dos agentes envolvidos no conflito. 

Argumentam ainda que grupos com poderes econômicos e políticos predominantes tendem a se 

sobrepor por terem objetivos mais claros e definidos, que são compartilhados entre esses poderes, 

fortalecendo-os e gerando uma situação desproporcional quando confrontados com os interesses de 

grupos comunitários, ONG’s, movimentos sociais. Embora estes possam articular apoio de entidades 

combativas da sociedade civil e mesmo do setor público, possuem interesses mais heterogêneos, além 

de geralmente não conseguirem acesso a toda a informação necessária e o amparo institucional do 

Estado para dar embasamento e suportar as suas reivindicações. 

5. Metodologia de pesquisa 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa. De acordo com Gaskell (2002), a finalidade da pesquisa 

qualitativa não é sondar opiniões ou pessoas, mas explorar o espectro de opiniões às diferentes 

questões relacionadas ao objeto da pesquisa. 

É do tipo exploratória, pois, segundo Gil (2002), proporciona maior familiaridade com o problema de 

pesquisa possibilitando o aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições. Classifica- se por sua 

abordagem analítica e também descritiva, as quais, segundo Gil (2002), auxiliam na descrição ou 

análise das características de determinada população. Na experiência em questão, buscou-se analisar 

como os agentes sociais envolvidos nas Áreas de Proteção Ambiental do município de Nova Iguaçu se 

posicionam quanto ao enfrentamento dos conflitos socioambientais existentes nessas áreas; assim 
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intenta-se compreender as características dos territórios e as interações estabelecidas entre esses 

agentes sociais. 

As fontes documentais consideradas como mais relevantes para esta pesquisa foram: (i) o Plano 

Diretor Participativo da Cidade de Nova Iguaçu - instrumento básico da política de desenvolvimento 

urbano e de gestão territorial da Cidade, instituindo o Sistema de Gestão Integrada e Participativa 

municipal (NOVA IGUAÇU, 2008); ii) Decretos e Leis das Unidades de Conservação do Município 

de Nova Iguaçu e (iii) Planos de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental Tinguá, Rio D’Ouro e 

Jaceruba, visto que as outras APAs do município ainda não possuem esse documento, que “estabelece 

as normas, restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos recursos naturais da UC” 

(BRASIL/MMA, 2017). 

Os dados sobre as áreas protegidas brasileiras foram obtidos em registros documentais extraídos de 

instituições como: o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, entre outros, devido à 

inexistência de um sistema nacional funcional que compile e disponibilize as informações necessárias 

para o estudo. 

Foi acessado também o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), cujo objetivo é 

fornecer informações padronizadas das unidades de conservação geridas pelos três níveis de governo e 

por particulares, disponibilizando informações oficiais do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. Nesse cadastro, são disponibilizadas as características físicas, biológicas, turísticas, 

gerenciais e os dados georreferenciados das unidades de conservação (BRASIL/MMA, 2000). No 

entanto, apesar do CNUC ser a ferramenta que deveria disponibilizar as informações sobre as APA’s, 

no tocante as APA’s do município de Nova Iguaçu durante o período pesquisado, maio de 2017, 

apenas as APA’s Morro Agudo e Posse/Guarita apresentavam algumas informações, assim estando 

incompletos os seus cadastros. 

Em campo, conduziu-se a pesquisa por meio entrevistas em profundidade seguindo roteiro 

semiestruturado com grade aberta (GIL, 1989). As entrevistas tiveram como intuito, melhor 

compreender como os agentes sociais envolvidos nas Áreas de Proteção Ambiental do município de 

Nova Iguaçu se posicionam quanto ao enfrentamento dos conflitos socioambientais existentes nessas 

áreas, assim indo de encontro ao objetivo geral do estudo. Os sujeitos da pesquisa foram definidos de 

acordo com critérios estabelecidos levando em consideração o seu envolvimento com as APA’s. 

Considerou-se também a questão da acessibilidade dos sujeitos. 

As categorias de análise, apresentadas no Quadro 02, foram definidas com base na pesquisa 

bibliográfica e a partir do objetivo da pesquisa. 
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QUADRO 02 – Categorias analíticas da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de BRITO et al. (2011); ACSELRAD et al. (2012); 
BRASIL/MMA (2000); SOUZA (2006, p. 26). 

Julgou-se adequado como técnica de análise de dados nesta pesquisa a análise de conteúdo nos moldes 

de Bardin. Conforme a autora, “a análise do conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que tem como intuito obter por meio de procedimentos a descrição do conteúdo das 

mensagens que possibilitem a inferência de conhecimentos referentes a estas mensagens” (BARDIN, 

1977, p. 31). 

6. Análise de Dados da Pesquisa Documental 

As Áreas de Proteção Ambiental de Nova Iguaçu foram sendo definidas a partir de legislações 

municipais entre os anos de 2000 e 2012. Sendo estas: APA Tinguazinho, APA Tinguá, APA Rio 

D’Ouro, APA Guandu-Açu, APA Jaceruba, APA Retiro, APA Morro Agudo e APA Posse/Guarita. 

Apesar da importância do plano de manejo como um instrumento de regulação, algumas unidades de 

conservação foram criadas sem esse plano, como é o caso das APA’s Tinguazinho, Guandu-Açu, 

Retiro, Morro Agudo e Posse/Guarita. Embora o plano de manejo deva ser criado até cinco anos após 

a criação da unidade de conservação, no caso dessas APA’s, essa situação já se perpetua por anos. 

Todavia, segundo DIEGUES (1995), a existência de um plano de manejo também não significa que 

haverá o seu cumprimento ou implantação. 
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De todo modo, sabe-se que as únicas APA’s do município a terem esse plano são Tinguá, Jaceruba e 

Rio D’Ouro, sendo este elaborado pela empresa privada Verde Engenharia e Gestão Ambiental, para 

dar cumprimento ao Termo de Medida Compensatória pela construção do Shopping Nova Iguaçu, na 

zona de amortecimento de uma área de preservação, o Parque Municipal Natural de Nova Iguaçu. 

As APA’s Tinguá, Jaceruba e Rio D´Ouro, sobre as quais a pesquisa se aprofunda, possuem um 

Conselho Gestor instituído pela Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, através do qual seria implantada 

uma gestão integrada, criado através do Decreto nº 10.090, de 04 de dezembro de 2013. A justificativa 

para a ideia de integração só foi viável graças à situação territorial dessas APA’s, por possuírem 

características socioambientais e graus de conservação semelhantes (PLANO DE MANEJO DA APA 

TINGUÁ, 2016; PLANO DE MANEJO DA APA RIO D’OURO, 2016; PLANO DE MANEJO DA 

APA JACERUBA, 2016). 

O Conselho Gestor das APA’s é composto por 22 (vinte e dois) membros titulares com seus 

respectivos suplentes. A ideia original foi de que o espaço desse conselho, assim como muitos outros 

conselhos criados no país nas várias esferas de poder, pudesse servir como fórum de debates no qual 

os conflitos se manifestassem e fossem debatidos posteriormente, levados ao processo de deliberação 

no sentido de conduzir soluções coletivas viáveis. 

Sucessivos decretos ambientais, a ampliação dos direitos de proteção do patrimônio natural com 

reconhecimento internacional, a criação de planos de manejos, a regulamentação das APA’s criadas no 

entorno da Reserva Biológica do Tinguá e a definição sobre a recategorização da reserva são um 

conjunto de medidas que representam as relações entre agentes sociais, seus modos de vida, interesses 

políticos e econômicos (MARTINS, 2011). No cerne dessas relações é que os conflitos surgem, e o 

nosso intento é identificar e compreender as formas de enfrentamento perseguidas pelos agentes. 

Nos Planos de Manejo, inúmeros são os problemas registrados, que geram conflitos relacionados a 

essas APA’s, os quais são a seguir apresentados. 

Há a captação irregular de águas, pois o que a CEDAE abastece não chega à maioria da população que 

reside no interior das APA’s Tinguá, Rio D’Ouro e Jaceruba, ocasionando a coleta de água de poços 

artesianos e das nascentes de rios presentes na localidade. Ainda com relação à água, foi constatado, 

em toda a APA Tinguá, que diversos sítios particulares de lazer realizam o barrageamento irregular, 

provocando o desvio de recursos hídricos, para formação de piscinas naturais. 

Há o despejo inadequado de efluentes domésticos nos rios e córregos, sem nenhum tipo de tratamento, 

enquanto que poucas residências possuem sistema de fossa filtro. Essa prática faz com que os recursos 

hídricos que, a priori, considerados como fontes de água limpa, acabam sendo contaminados, 

comprometendo a qualidade da água e acarretando em possíveis riscos à saúde da população e das 

espécies nativas. 
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Ocorre a caça predatória, considerada uma prática comum de parte dos moradores, que utilizam 

alçapões em gaiolas para capturar animais, atraindo caçadores e traficantes ou ainda caçadores de 

animais provenientes de outras localidades. 

Destacam, ainda, os Planos de Manejo, que ocorre extração vegetal irregular e predatória, do palmito, 

o que compete de forma desigual com o produto proveniente do manejo sustentado, gerando conflitos 

sociais e ameaçando a continuidade dessas espécies naturais na região com o seu futuro esgotamento. 

Há ocorrência de supressão de vegetação, provocada por desmatamento e queimada, para a construção 

de sítios e chácaras, associados às atividades de agricultura e lazer. Esse desmatamento concorre com 

o desmatamento que acaba sendo ocasionado decorrente de atividades agrícolas, tendo como principal 

destaque a produção de mandioca e banana, também ocorrendo em áreas de proteção permanente de 

encosta. 

Já com relação ao turismo, este é considerado predatório conforme o informado nos Planos de Manejo 

(2016). No interior das APA’s Tinguá e Rio D’Ouro, ocorre, principalmente, pelo frequente assédio 

que as áreas sofrem por turistas que procuram as áreas naturais existentes, como cachoeira e rios, 

localizados na sua maioria em propriedades particulares, gerando um fluxo muito intenso de veículos e 

pessoas, principalmente nos fins de semana, contribuindo para o aumento da poluição em todas as suas 

formas, gerando acúmulo de resíduos e aumento do despejo de efluentes sanitários depositados em 

ambientes naturais, com infraestrutura insuficiente para atender a demanda gerada, principalmente no 

verão e em época de férias. 

Os Planos de Manejo responsabilizam práticas de cultos religiosos pelos objetos deixados nas bordas 

dos rios e pelo desmatamento de pequenos trechos utilizados como “altar”. Algumas práticas 

religiosas nas áreas envolvem também o uso de velas e outras formas de fogo que podem causar 

incêndios florestais. 

Os Planos de Manejo também se referem ao aumento de violência na região causada pelo intenso 

fluxo de turistas e grande tráfego de carros nos fins de semana nas APA’s e que, por falta de serviços 

públicos de segurança (policiamento, viaturas, postos policiais), ocasiona o aumento do número de 

assaltos nas vias de acesso, gerando insegurança aos moradores e visitantes. 

Por esses registros identificados nos Planos de Manejo, tudo leva a crer, que muitos problemas 

geradores de conflitos nas APA’s e entorno são causados pela própria ausência do poder público na 

região para prover serviços básicos de abastecimento de água, saneamento, recolhimento de lixo, entre 

muitos outros equipamentos urbanos. Isso requer recursos financeiros, materiais e humanos para 

implementar ações efetivas para a gestão adequada dessas APA’s, envolvendo projetos que incluam a 

população local, mudando o foco da “fiscalização” que permeia os Planos de Manejo pela ação 

inclusiva, iniciativas que autores com visão crítica apontaram na pesquisa bibliográfica. 
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7. Análise dos Dados Empíricos Orais 

A pesquisa empírica encontra-se em fase preliminar, mas já conta com a participação de entrevistados. 

A escolha dos depoentes obedeceu ao critério do envolvimento com a problemática local e também de 

acessibilidade dos entrevistados. Buscou-se validar semanticamente o roteiro das entrevistas e, assim, 

identificar possíveis ajustes e aperfeiçoamento na continuidade da pesquisa. Os sujeitos principais até 

o momento de finalização deste artigo foram agentes sociais envolvidos nas APA’s de Nova Iguaçu, 

destacando-se um agente público da SEMADETUR, que passamos a chamar Entrevistado 1 e um 

técnico agrícola local engajado nas questões socioambientais de algumas APA’s do município, que se 

identifica como Entrevistado 2. 

Evidenciou-se a existência de duas percepções distintas sobre a razão das APA’s terem sido criadas no 

município. Conforme o Entrevistado 1, essa iniciativa partiu do governo local na época, que percebeu 

a importância dessas áreas e seus predicativos para o município principalmente pelo fato da APA ser 

uma política mais “flexível” dentre as outras unidades de conservação. Salienta que não se recorda da 

criação das APA’s ter sido oriunda de um movimento social forte, afirmando que “as políticas de 

conservação nunca foram algo marcante no município”, ressaltando assim que “não tinha uma massa 

de interessados, sistêmicos, organizados, para tanto não”. Menciona que haviam agentes sociais 

envolvidos (agricultores, movimentos de assentamentos rurais) em questões ambientais, mas para ele 

o que marcou foi o “movimento governamental”. 

Essa visão contraria estudos realizados por Martins (2011), que enfatiza o papel de agentes não 

governamentais, da academia e de partidos políticos no estímulo a ações do movimento social em 

torno das discussões das áreas de proteção ambiental do município de Nova Iguaçu. 

Já para o Entrevistado 2, o objetivo de se criar as APA’s devia ser compatibilizar o uso dos recursos 

naturais com a conservação ambiental, por ser uma unidade de conservação de uso sustentável. 

Contudo, para ele, hoje em dia, no geral, em função de determinadas políticas públicas, como o ICMS 

Ecológico, essas APA’s estão sendo criadas como um artifício do município arrecadar mais, 

salientando que essa não é uma prática exclusiva de Nova Iguaçu, sendo exercida também por outros 

municípios. 

O Entrevistado 2 menciona que a função das APA’s deve ser o que está previsto no SNUC, ou seja, 

compatibilizar o crescimento urbano, a moradia, a gestão territorial e o uso dos recursos naturais com 

a conservação ambiental. Todavia, o mesmo afirmou que esse não é o caso de Nova Iguaçu, embora 

afirme que esse não é um caso exclusivo, visto que a criação de várias APA’s no Brasil inteiro gerou 

problemas de diversas ordens. 

Um dos benefícios dessas áreas, na percepção do Entrevistado 1, é que não são exclusivamente de 

caráter público, podendo ser ou não. Assim, não é necessário realizar desapropriação das populações 
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dentro delas, ao contrário do que acontece em unidades de proteção integral. Contudo, ele afirma que 

esse mecanismo não foi completamente utilizado, considerando o que dispõe o SNUC. Para ele, 

alguns empreendimentos presentes nessas áreas não passaram completamente por um processo de 

licenciamento, salientando em um trecho ao dizer que “são aqueles nossos descompassos em relação 

a essa importância de conservar aquela região”. Assim, o mesmo menciona que existiu o movimento 

de criação dessas áreas, tanto que foram criadas por meio de decretos e posteriormente foram 

revalidados por um instrumento mais seguro, ou seja, a lei. No entanto, afirma que embora tenha tido 

esse movimento, ao longo do tempo, ele foi “mal aproveitado”. 

Segundo o Entrevistado 1 os problemas principais estão relacionados à melhoria da infraestrutura para 

uma melhor atuação dos agentes públicos na região e conseguir atender os critérios exigidos pelo 

ICMS Ecológico. Já para o Entrevistado 2, para que os problemas nas APA’s sejam solucionados, é 

necessário um investimento maior por parte da prefeitura em infraestrutura básica para a população, 

além de afirmar que falta principalmente à prefeitura cumprir a legislação do que uma APA deve ser. 

Afirma que atualmente só existem ações eventuais, sugerindo que se utilize os Planos de Manejo das 

APA’s para propor ações viáveis para gerir o território dessas áreas e o aumento da conscientização 

ambiental. Acrescenta também que a prefeitura poderia realizar projetos de geração de renda com 

conservação ambiental, como agricultura orgânica. Para ele, o principal assunto a ser debatido no 

momento deve ser a recategorização da Reserva Biológica de Tinguá em Parque envolvendo agentes 

públicos, privados e moradores do entorno. 

Dado esse amplo leque de questões levantadas nas entrevistas, retoma-se ao argumento de Diegues 

(1994), que enfatiza que não basta somente se tentar resolver conflitos envolvendo populações de 

moradores locais tradicionais, causados por problemas criados na formulação das APA’s, o que vai 

afetar mais à frente a implantação dessas unidades de conservação. Para o autor, é necessário 

compatibilizar melhores condições de vida dessas populações com os cuidados da conservação, 

estreitando as relações entre as pessoas e a natureza. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho focalizou a problemática dos conflitos socioambientais em Áreas de Proteção 

Ambiental (APA’s) e analisou como os agentes sociais envolvidos com a problemática, no município 

de Nova Iguaçu, ouvidos na fase preliminar da pesquisa, se posicionam quanto ao enfrentamento 

desses conflitos. 

Para tal, construiu-se um arcabouço teórico que permitisse compor um caminho para o entendimento 

da concepção de APA’s no mundo e no Brasil, e focalizou-se a problemática na utilização dos Planos 

de Manejo das APA’s Tinguá, Rio D’Ouro e Jaceruba, localizadas no município em questão. 
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Entrevistas individuais com agentes sociais nessas áreas foram realizadas, o que mostrou que as visões 

dos entrevistados não se distanciam da discussão maior apresentada no trabalho sobre o caráter 

conflituoso que perpassa os territórios em que se localizam as APA’s. De um modo geral, os 

resultados da pesquisa até agora realizada, possibilitaram uma articulação entre a discussão teórica, os 

dados apontados nos documentos consultados e os achados das entrevistas preliminares. 

A pesquisa documental apontou que o município de Nova Iguaçu possui uma quantidade significativa 

de áreas verdes em seu território; no entanto a maioria destas encontram-se em situação de degradação 

ambiental. Os Planos de Manejo das APA’s Tinguá, Jaceruba e Rio D’Ouro apresentaram informações 

sobre as motivações dos conflitos socioambientais existentes nessas três APA’s. 

Conclui-se, com base na literatura que o enfrentamento aos problemas das APA’s é segmentado e 

tende a ratificar os imperativos do tipo de desenvolvimento que os setores mais poderosos do ponto de 

vista econômico e político desejam para essas áreas. Até a fase em que se encontra a pesquisa, em sua 

abordagem exploratória foi possível perceber uma situação complexa no entendimento do próprio 

significado das APA’s para os grupos sociais que interagem com esses territórios, e que os muitos dos 

conflitos ocorrem devido a disputas econômicas e políticas de territórios, envolvendo setores privados 

e/ou públicos, e de grupos sociais diversos incluindo populações vulneráveis. 
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RESUMO 
O cuidado para as pessoas com deficiência enquanto direito social é tema recente na agenda política e acadêmica 
no Brasil. Trata-se de um conceito polissêmico e intergeracional, inicialmente tratado numa lógica tradicional da 
saúde e que passa a ser lócus da proteção social. A ideia de políticas de cuidados surge no intuito de resolver o 
problema público da dependência das pessoas com deficiência e, consequente, da oneração do cuidador familiar. 
Todo cidadão tem direito tanto de cuidar como de ser cuidado (CEPAL, 2015). No caso da deficiência busca-se 
para além dos aspectos biomédicos, a ampliação das condições de autonomia e independência. A Política de 
Atenção a Saúde da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2012) busca a organização de Redes de Atenção à Saúde 
propiciando a integralidade do cuidado. Este texto objetiva analisar a concepção de cuidados para a pessoa com 
deficiência no âmbito da Estratégia de Saúde na Família (ESF), mediante a compreensão dos atores que a 
compõe sobre o problema público enfrentado e as soluções implementadas no âmbito deste instrumento de 
implementação da policy. l. Faz-se uma revisão bibliográfica, análise documental, observações simples e 
entrevistas com alguns atores, identificando como compreender a dependência X cuidados. Prevalece a relação 
entre os discursos explícitos (professados oralmente e contidos nas normas e documentos que planejam tais 
instrumentos) e os discursos implícitos (como problemas e soluções são implementadas e praticadas). A noção 
disciplinar e a compreensão biomédica sobre a pessoa com deficiência aparecem como desafios à efetivação das 
políticas numa perspectiva interdisciplinar e intersetorial. 
Palavras-Chave: deficiência intelectual; cuidados; interdisciplinaridade; intersetorialidade.
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CUIDADOS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA 
POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE: 
UMA QUESTÃO INTERDISCIPLINAR E INTERSETORIAL PARA DIMINUIÇÃO 
DA DEPENDÊNCIA? 

SAMPAIO, Jessica Aparecida dos Santos 

ARAÚJO, Edgilson Tavares de 

INTRODUÇÃO 

A discussão acadêmica e política em torno do cuidado enquanto direito social no Brasil ainda é tímida 

e muito recente. Bem como a nova acepção da deficiência trazida pela Convenção Internacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (CPDC) 2007. A qual avança ao agregar ao conceito a relação da 

pessoa com deficiência aos aspectos biopsicossociais e não somente à condição patológica. Entretanto, 

ao empreender um novo conceito, abre-se um leque de questões a serem desveladas nesta seara tendo 

vista a necessidade de se romper com os estereótipos e estigmas presentes nesse contexto. Nesse 

sentido, diversos são fenômenos presentes no cotidiano destas pessoas, os quais, envolvem várias 

peculiaridades. Dentre elas, tem-se a prática do cuidado, prática esta, que, necessita ser repensada 

numa perspectiva mais ampla, ou seja, a perspectiva do direito social. 

O cuidado denota um conceito polissêmico e integeracional, e estar presente em todos os estágios da 

vida, desde a infância até a velhice sendo caracterizado como uma ação caritativa e informal no seio 

das famílias, cuja responsabilização recaia, principalmente, em algum membro da família, 

normalmente a genitora. Evidenciando que em sua maioria há uma relação de dependência entre 

cuidador e quem é cuidado. É nesta seara que alguns estudos vêm sendo gestados a partir do 

paradigma do cuidado enquanto direito social e necessidade de políticas de cuidado, as quais busquem 

o enfrentamento da dependência, compreendida aqui enquanto problema público. 

Para tanto a discussão que ora se segue traz uma reflexão acerca da compreensão de alguns atores da 

Estratégia de Saúde da Família, no município de Cruz das Almas-BA. No que tange o problema 

público da dependência e as soluções implementadas no âmbito deste instrumento de política pública. 

Tendo em vista que a Política de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência busca a organização das 

Redes de Atenção a fim de propiciar a integralidade do cuidado. No contexto da macro política 

pública de saúde, situa-se a Política Nacional de Atenção Básica PNAB1, que se caracteriza pela 

descentralização, haja vista seu potencial de aproximação com o usuário e/ou paciente. Essa orienta-se 

por premissas que balizam a política de saúde no Brasil, materializada pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), normatizado pelo Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90. 
                                                        
1 Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011: Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
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O SUS tem como princípios a universalidade, acessibilidade, e premissas como o cuidado contínuo, a 

humanização, a integralidade das ações, bem como a equidade e a participação social. Em seu vasto 

elenco de serviços e ações, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) por meio do instrumento 

ESF vem sendo orientada pelo princípio da equidade. 

A Atenção Básica visa articular e ampliar ações intersetoriais, essencialmente ações de caráter 

preventivo, A diversidade de instrumentos da PNAB está associada não apenas a questão de ampliação 

de oferta e cobertura territorial, mas também a diversidade de públicos que a política deve atender que 

vai de crianças a idosos, em diferentes situações de vulnerabilidade social, agravadas por questões de 

gênero, raça e deficiência. 

No universo complexo de demandas da política de saúde, a atenção básica necessita está vinculada aos 

demais instrumentos de políticas públicas a fim de viabilizar ações que intervenham em determinados 

problemas específicos. Nesse contexto, a Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência, 

instituída por meio da Portaria n° 793/2012 estabelece as diretrizes inerentes ao cuidado para pessoas 

com deficiência em suas diversas formas. A Rede visa ampliar e qualificar o acesso e a oferta de 

serviços e ações de saúde no sentido de integralidade do cuidado. Tendo como característica básica a 

intersetorialidade e a busca pela interdisciplinaridade. A qual pode ser tida como estratégia voltada à 

diminuição da dependência, e consequentemente a efetivação de políticas de políticas de cuidados. 

1. A Deficiência Intelectual 

O conceito de pessoa com deficiência perpassa por um processo evolutivo e de diferentes paradigmas 

que influenciam o modo como a sociedade lida com a questão. Desse modo, o atual conceito de 

deficiência adotado no Brasil e nos países signatários da Convenção Internacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência da ONU (2007) afirma que “pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em 

igualdade de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2012, p. 90). 

Conforme a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2007), termo deficiência é um 

conceito em construção, ao passo que avançou no sentido de atribuir na concepção uma abordagem 

não somente pautada nos aspectos biológicos e patológicos, mas considerando os aspectos 

biopsicossociais e suas relações com a ambiência ao quais estas pessoas estão inseridas. 

Essa concepção patológica baseada na Classificação Internacional de Doenças (CID) assemelhava a 

deficiência à doença, passa a ser superada a partir da Classificação Internacional de Funcionalidades 

(CIF), A partir da CIF pessoa com deficiência apresenta uma condição de limitações que estão 

relacionadas às diversas dimensões da vida social, que não somente a situação doença. 
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A CDPD (2007) em seu protocolo facultativo, agregou e ampliou o arcabouço legal brasileiro, no que 

refere às questões voltadas as necessidades da pessoa com deficiência. Percebe-se que o Brasil avança 

em termos de dispositivos legais, viabilizando novas ações, novos conceitos e novas discussões em 

torno da temática. A CDPD (2007) ratifica, dentre outros direitos, o direito à saúde, bem como o 

acesso aos serviços de saúde sem discriminação. A legislação nacional vem, assim, adotando os 

conceitos de pessoa com deficiência com base na CDPD (2007) e na CIF, como é o caso da recente A 

Lei Brasileira de Inclusão (Lei N° 13.146 de julho de 2015) – Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Para tanto, 

A publicação da CIF neste caminho, como classificação complementar à CID, com 
seu foco na funcionalidade, trouxe o interesse em explorar as sobreposições e 
interfaces das duas classificações, no que tange aos próprios limites a serem 
desenhados para as definições de deficiência. Associar as categorias de diagnósticos 
de estados de saúde da CID-10 com os elementos da recém-apresentada CIF, 
oferecendo uma discussão sobre a prática possível a partir das duas classificações, 
pode contribuir para um melhor entendimento de possíveis definições de deficiência 
ou incapacidade. (DI NUBILA, 2008, p. 326). 

É perceptível o avanço que a CIF trouxe, já que além de ampliar o espectro de compreensão e 

necessidades da deficiência, contribui sobremaneira para uma mudança nos padrões de 

representatividade social desta condição social e humana. Cabe as instituições, profissionais, 

estudiosos da área e a sociedade de maneira geral apropriarem-se desta classificação enquanto 

ferramenta de readaptação e requalificação no que toca os conceitos, definições e formas de 

atendimento, principalmente aquelas voltadas à habilitação, reabilitação e aos cuidados nas suas mais 

variadas formas. A discussão voltada para as necessidades e as formas de cuidado quanto à pessoa 

com deficiência e suas famílias, de maneira geral, vem sendo aprofundada cada vez mais na 

atualidade. Contudo, ainda carece de estudos específicos que visem à compreensão de suas 

particularidades e necessidades específicas. Nesse sentido, tem-se a deficiência intelectual, muitas 

vezes confundida com transtorno mental, o que pode evidenciar práticas de cuidados, políticas 

públicas, dentre outras ações muitas vezes equivocadas e incoerentes com suas reais peculiaridades. 

Assim, como o conceito de deficiência, o da deficiência intelectual vem sendo construído socialmente, 

considerando os aspectos de saúde em termos médicos, políticos e sociais. 

Conforme a American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)2, a 

deficiência intelectual pode ser caracterizada por limitações relativas ao desempenho intelectual (como 

atividades que exijam o raciocínio, aprendizagem, resolução de situações com problemas), bem como, 

as limitações quanto à adaptação ao meio social, envolvendo assim as habilidades sociais. Sua 

limitação abarca os processos de pensamento, ou seja, o componente cognitivo, e surge antes dos 18 
                                                        
2 Associação Americana de Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento. Fundada em 1876, a AAIDD tem 
sua sede em Washington-EUA. Seu objetivo é estudar a deficiência intelectual, a fim de propor definições, 
nomenclaturas, informações, orientações e ainda formas de classificações, materializados em manuais, sua 
última versão é de 2010.” 
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anos de idade. Contudo, existem deficiências que são denominadas de “Deficiências do 

Desenvolvimento”3, envolvendo não só a deficiência intelectual, mas um leque diferenciado que, não 

necessariamente se desenvolve nos estágios infantis. A deficiência intelectual abrange também o 

retardo mental em suas diversas formas. Contudo, os termos retardo mental e deficiência mental vem 

caindo em desuso, em detrimento do termo deficiência intelectual, apesar de muitas instituições ainda 

utilizarem. 

Conforme a AIDD, o diagnóstico da DI é baseado em três principais critérios, a saber: o 

funcionamento intelectual, as limitações relacionadas ao comportamento adaptativo e o 

desenvolvimento da limitação antes dos 18 anos de idade. Outra ferramenta utilizada é o teste de QI 

(quociente de inteligência), o qual, mensura o desempenho intelectual. Mediante a resolução de 

problema e o raciocínio voltado a capacidade de aprendizagem. Há ainda outros mecanismos que 

auxiliam o diagnóstico, como testes relativos ao comportamento adaptativo, que tendem a mensurar as 

habilidades sociais da vida cotidiana, habilidades interpessoais, dentre outras. 

A AAIDD (2010) salienta na 11ª edição do manual, Deficiência Intelectual: definição, classificação, e 

sistemas de suportes que pode ainda agregar as formas de diagnóstico, avaliações que permitam 

considerar fatores como o ambiente sociocultural, linguístico e comportamental, em que o mesmo se 

insere. 

As causas da deficiência intelectual são inúmeras. As principais estão relacionadas a fatores de risco 

de natureza biomédica, comportamental, social e ainda há causas pré-natais, perinatais e pós- natais. 

Grande parcela da incidência da DI são consequências de varias síndromes, tais como: Síndrome de 

Down, Síndrome do X Frágil, Síndrome do Alcool Fetal, Síndrome de Cornelia de Lange, Síndrome 

Prader-Willi, Síndrome de Algeman, Síndrome de Rubistein-Taybi, Sindrome de Klinefelter, 

Esclerose Tuberosa (Doença de Bourneville-Pringle), Hipomelanose de Ito, Síndrome de Apert, 

Síndrome de Sturge Weber, Fenilcetonúria, Hipotireodismo Congênito e Toxoplasmose Congênita, 

dentre outros. Diante dos vários fatores de risco que podem evidenciar a deficiência intelectual, 

diversas formas de diagnóstico e ações voltadas ao desenvolvimento da pessoa vêm sendo 

desenvolvidas ao longo do tempo e vários estudos na área. Sendo que se considera recente a 

caracterização desta condição enquanto deficiência intelectual, já que ainda é confundida, até mesmo, 

por profissionais de saúde, como transtorno e/ou mental. 

Para tanto, cabe frisar o importante papel das políticas públicas que ofertam ações e/ou serviços que 

tendem a viabilizar meios mais equitativos e acessíveis de convivência das pessoas com deficiência 

                                                        
3 “Deficiências de desenvolvimento são a deficiência crónicas graves que podem ser cognitivas ou físicas, ou 
ambos. As deficiências aparecem antes dos 22 anos de idade [...]. Algumas deficiências de desenvolvimento 
são em grande parte os problemas físicos, tais como paralisia cerebral ou epilepsia. Alguns indivíduos podem 
ter uma condição que inclui uma deficiência física e intelectual, por exemplo síndrome de Down.” Fonte: 
https://aaidd.org/intellectual-disability/definition/faqs-on-intellectual-disability#.WC2_0S0rLcc, Acesso em 
novembro de 2016. 



 
 

 ST 06 – GESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

787 

dentre as barreiras impostas pela sociedade contemporânea. É perceptível alguns avanços neste 

âmbito, contudo o cuidado permeia-se nesta seara como fenômeno que precisa ser enxergado em suas 

minúcias na relação ente sujeito cuidado e sujeito cuidador. Visto aqui como um problema de pública 

relevância, o mesmo pode ser inserido nas arenas de discussão a fim de se pensar desenhos de 

políticas públicas capazes de dar soluções ao problema da dependência enfrentado pelas pessoas com 

deficiência intelectual e da oneração destes cuidadores. 

2. Políticas Públicas Para Pessoas Com Deficiência 

Dentre os mecanismos de políticas públicas voltadas as necessidades das pessoas com deficiência, no 

Brasil, têm-se o Plano Viver Sem Limites, por meio do Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011, o 

qual ratifica o compromisso do Estado brasileiro, bem como da sociedade com relação às 

determinações da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CDPD, a qual tivera caráter de 

emenda constitucional. O Plano denota uma perspectiva de garantia de direitos das pessoas com 

deficiência, de forma articulada mediante políticas públicas, que garantam o acesso à educação, à 

saúde, inclusão social e a acessibilidade. 

A CDPD (2007) em seu protocolo facultativo, agregou e ampliou o arcabouço legal brasileiro, no que 

refere às questões voltadas as necessidades da pessoa com deficiência. Percebe-se que o Brasil avança 

em termos de dispositivos legais, viabilizando novas ações, novos conceitos e novas discussões em 

torno da temática. A CDPD (2007) ratifica, dentre outros direitos, o direito à saúde, bem como o 

acesso aos serviços de saúde sem discriminação. A legislação nacional vem, assim, adotando os 

conceitos de pessoa com deficiência com base na CDPD (2007) e na CIF, como é o caso da recente A 

Lei Brasileira de Inclusão (Lei N° 13.146 de julho de 2015) – Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Diversas ações vêm sendo planejadas desde então, principalmente ações que visem qualificar as 

equipes da atenção básica, a criação de Centros de Reabilitação (CER), oficinas ortopédicas, ampliar a 

oferta de órteses, próteses e meios de locomoção, bem como qualificar a atenção odontológica. A 

identificação precoce da deficiência é outro quesito citado pelo plano, o que exige a realização de 

exames realizados por profissionais da área com o objetivo de detectar doenças e fatores de risco que 

acomete essencialmente as crianças recém-nascidas, o que contribui sobremaneira para o tratamento 

e/ou intervenção clínica mais eficaz. 

O Plano Viver Sem Limites prevê a revisão da Política Nacional de Triagem Neonatal, que passa a 

incluir o Teste do Pezinho, a triagem auditiva (Teste da Orelhinha) e a triagem ocular (Teste do 

Olhinho) com o objetivo de detectar os mais variados tipos de deficiência e consequentemente ofertar 

o cuidado e assistência em saúde necessários. Outra questão reforçada no Plano, diz respeito às 

diretrizes terapêuticas que trazem informações acerca do tratamento adequado em relação aos 

cuidados da saúde da pessoa com deficiência. Ainda corroboram com a criação de parâmetros clínicos 
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na área, devendo ser esses atendimentos acessíveis a qualquer pessoa, para que sejam agregadas 

contribuições e sugestões. 

Com o intuito de melhorar a habilitação e a reabilitação, para que as pessoas com deficiência possam 

viver com autonomia, melhorando suas funcionalidades, o Plano Viver Sem Limites visa a 

implementação dos Centros Especializados de Reabilitação (CER). Os Centros ofertam ações 

articuladas com os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente com atenção básica e 

os serviços de urgência e emergência, estruturando assim a Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com 

Deficiência. 

O Plano também estabeleceu a aquisição de transportes a fim de garantir a acessibilidade, 

principalmente, das pessoas que tenham sua condição motora restrita e, consequentemente, ter o 

tratamento garantido. Há ainda a provisão das oficinas ortopédicas e oferta de próteses, órteses e 

outros meios de locomoção e cadeiras de rodas adaptadas. Há também preocupação com a assistência 

odontológica destas pessoas, neste sentido vem ocorrendo a qualificação de diversos Centros 

Especializados em Odontologia (CEO), e a capacitação de equipes da atenção básica. 

No tocante ao eixo do acesso a saúde, suscitado no Plano, foi criada em 2012 a Política de Atenção a 

Saúde da Pessoa com Deficiência, com o intuito de qualificar e implantar ações de saúde nos estados e 

municípios brasileiros. Consiste na articulação de políticas e serviços de promoção à saúde, a 

prevenção de riscos e agravos, a identificação precoce, bem como o tratamento e reabilitação. 

Amparada pelo SUS, o foco se dá mediante a organização de Redes de Atenção à Saúde, no sentido da 

integralidade do cuidado. Por Rede de Cuidados compreende-se os “arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010 – Portaria 4.279, de 30/12/2010). 

Dentre as políticas que estruturam a rede de cuidados, tem-se a Política Nacional da Atenção Básica 

(PNAB). A qual pode ser considerada um lócus privilegiado no tocante à atenção em saúde para 

pessoas com deficiência, dada sua característica de prevenção e vigilância em saúde. E basicamente 

através da Estratégia de Saúde da Família (ESF), a qual se depara com os mais diversos problemas 

e/ou situações que careçam de atendimento, serviços, ações, acompanhamento e cuidados. 

A Estratégia de Saúde da Família, enquanto instrumento de politica pública, no contexto da atenção 

básica em saúde, visa à materialização dos princípios propostos pelo SUS, no sentido de ampliar e 

qualificar a resolutividade dos casos os quais lhe são apresentados. Os instrumentos são encarados 

enquanto um tipo peculiar de instituição, permitindo enxergar as políticas públicas através das técnicas 

e ações. Contudo, assim como as demais instituições são portadores de significados, o qual produz e o 

reproduz (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). 

Seu campo de abrangência é caracterizado pelos diversos contextos e problemáticas, os quais, 
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demandam da equipe ações e estratégias cada vez mais criativas e interventivas. Nesta seara, é 

importante considerar as particularidades que envolvem as necessidades das pessoas com deficiência e 

suas famílias no que tange aos cuidados que necessitam. Portanto, é crucial pesquisar tal fenômeno e, 

sobretudo adensar a discussão não somente no âmbito acadêmico, como também dentre os 

profissionais e famílias em questão, e assim promover formas mais equitativas de cuidar e 

consequentemente sua viabilização qualificada no que tange os direitos sociais. 

A ESF, pode ser considerada um instrumento de política pública que através de suas ferramentas, 

técnicas e outros aparatos ofertam ações e serviços da macro política de saúde. Desta forma, cabe 

esboçar que a concepção teórica aqui adotada diz respeito à teoria da instrumentalização de políticas 

públicas, a qual concebe política pública enquanto ação pública, tendo em vista que, a 

instrumentalização da ação pública remete ao conjunto de problemas apresentados pela escolha e o 

uso de instrumentos (técnicas, formas de operar, dispositivos) que permitem materializar e 

operacionalizar a ação governamental. “Trata-se de compreender não apenas as razões que levam a 

escolher um instrumento em detrimento de outro, mas também verificar os efeitos produzidos por 

essas escolhas”. (LASCOUMES; LE GALÈS, 2004, apud LASCOUMES; LE GALÈS, 2012, p. 200). 

A ação pública considera a complexidade que envolve o emaranhado de fenômenos sociais que 

caracterizam a sociedade contemporânea. Tal perspectiva permite enxergar as politicas públicas para 

além das ações reguladas pelo Estado, permite adentrar no espaço das implexas relações que envolvem 

os espaços de enfrentamento de problemas públicos inerentes e imbricados às instituições sociais. 

A ação pública é um “espaço sócio-político construído tanto para as técnicas e instrumentos como para 

finalidades e conteúdos” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012, p. 199). A instrumentação da ação 

pública é uma forma de conexão/intercâmbio entre a sociedade, os elementos políticos e os sociais. 

Tal relação se materializa através de serviços, estatísticas, recomendações. Nesse contexto, pode ser 

encarado como as orientações, acompanhamento, dentre outras ações ofertados às pessoas com 

deficiência e suas famílias. A técnica, portanto, é o elemento que dá materialidade às instituições. As 

ferramentas são tidas como um dos componentes da técnica. Considerando tais compreensões, 

entendemos que as políticas públicas “[...] são ações coletivas que participam da criação de 

determinada ordem social e política, da direção da sociedade, da regulação de suas tensões, da 

integração dos grupos e da resolução de conflitos” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012, p. 33). 

Compreender a ação pública é entender as políticas públicas, enquanto uma sociologia que abrange as 

relações sociais, políticas que envolvam estratégias, atividades interventivas, recursos financeiros, 

governos, governança, dentre outros elementos. Envolvem os mais diversos tipos e formas de atores 

sociais, públicos e privados. A ação pública não se limita as concepções centralizadoras do Estado, 

mas transcende para a diversidade de componentes que estejam articulados e impulsionados ao 

enfretamento de problemas públicos. 
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Analisar a política pública, desta forma, compreende a articulação de cinco principais elementos. A 

saber: 1) os atores, sejam eles coletivos e/ou individuais; 2) as representações sociais enquanto 

ambientes normativos e cognitivos; 3) as instituições como regras; 4) procedimentos; 5) processos 

como meios de interação e os resultados enquanto resultados da ação pública. Para tanto, a articulação 

entre a regulação social e a política emana uma relação profícua de resolução de problemas públicos. 

Nisso cabe considerar que a governança, enquanto processo de organização de atores e instituições, 

que almejam objetivos construídos de forma coletiva está intrinsecamente relacionada “às dinâmicas 

multiatores e multiformes que asseguram a estabilidade de uma sociedade, [...] e sua capacidade de 

assegurar serviços e garantir a legitimidade.” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012, p. 59). Nesse 

sentido buscou-se, compreender os discursos explícitos (aqueles planejados e registrados nas normas e 

professados oralmente sobre como os problemas públicos e suas alternativas de enfrentamento são 

idealizada) e os discursos implícitos (aqueles que dizem respeito a forma como os problemas e 

soluções são vividos na prática, no cotidiano) da ESF com relação a pessoa com deficiência 

intelectual. 

Considerando a dinamicidade dos processos históricos e sociais, especificamente, no que tange os 

avanços legais que foram engendrados no âmbito das politicas públicas voltadas as pessoas com 

deficiência. O cuidado vem erigindo-se de forma peculiar e seus desdobramentos reforça a exigência 

do mesmo, enquanto construto social ser inserido na agenda e discutido como problema público 

almejando ações que visem à diminuição da relação de dependência entre o cuidador e a pessoa com 

deficiência. 

3. O Cuidado Enquanto Direito Social e o Problema Público da 
Dependência 

Atualmente no Brasil, 23,9 % da população apresenta algum tipo de deficiência visual, motora, 

auditiva e intelectual, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2010). Dentre 

estas a maior ocorrência está na deficiência visual ao denotar 18,6% dos casos, em seguida a auditiva 

com 5,10% e a deficiência intelectual com 1,40%. Dada a expressividade da incidência de tal 

fenômeno na sociedade brasileira, faz-se necessário discussões no sentido de (re)pensar ações que 

viabilizem formas mais equitativas de sobrevivência dentre os empecilhos que a sociedade 

contemporânea apresenta. Estas ações concebem o contorno de politica pública ao passo que um 

problema de pública relevância, enquanto construção social, passa a ser inserido nas pautas de 

discussão das agendas. 

Com a mais recente acepção atribuição à deficiência, a qual a compreende pelo prisma social e não 

somente biológico, diversas questões relativas à esta seara carecem também de novos contornos e 

novos delineamentos. Principalmente quanto se trata do cuidado, prática, a qual não é recente, mas 
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exige novos olhares e, portanto, novas maneiras de se enxergar a condição da pessoa com deficiência, 

fincada numa perspectiva de diminuição da dependência. Nesse sentido, o cuidado é aqui entendido 

não somente como uma prática social, mas enquanto um direito social. Entretanto, tal concepção ainda 

é recente na agenda política e acadêmica no Brasil. Haja vista que as práticas de cuidado para com as 

pessoas deficiência ainda tem uma forte relação com o campo da caridade e da filantropia, em um 

contexto que responsabiliza a família e desobriga o Estado enquanto coparticipante no que toca o 

provimento de ações e serviços, no formato de politicas públicas, especialmente, aquelas cujas ações 

estejam voltadas diminuição da dependência da pessoa com deficiência e a desoneração do cuidador. 

Assim, 

“no âmbito acadêmico cria-se um campo do disabilty studies, no qual há uma 
efervescência de temas como os desafios da inclusão educacional, a capacitação e 
colocação no mundo trabalho, o modelo social da deficiência, a habilitação e 
reabilitação, entre outros. Mais recentemente, emergem alguns poucos estudos e 
pesquisas voltados para a proteção social das pessoas com deficiência, os serviços e 
benefícios socioassistenciais, a intersetorialidade das políticas sociais e as chamadas 
políticas de cuidados.” (ARAUJO, 2016, p. 04). 

Faz-se necessário deslocar a prática do cuidado do âmbito “informal” e “não institucional” da família, 

das ações fincadas no voluntariado, enquanto ações focalizadas e residuais e como ações meramente 

femininas. As quais tendem a reproduzir e perpetuar paradigmas ultrapassados, que vão desde à 

patologização da pessoa com deficiência ao seu isolamento, desconsiderando suas motivações, 

aspirações e até sucumbir meios que possam viabilizar uma interação de forma mais equitativa destas 

pessoas com o meio social. Para tanto, a diminuição da dependência perpassa antes de tudo por um 

processo de desvelamento de conceitos e pré-noções, no sentido de evidenciar e difundir a abordagem 

trazida pela CDPD , a qual esboça uma concepção da deficiência não somente em seus aspectos 

biológicos e patológicos, mas transcende a uma concepção mais ampla que abrange os aspectos 

biopsicossociais e reconhece a pessoa com deficiência como um sujeito portador de direitos sociais, os 

quais podem propiciar o seu desenvolvimento de forma equânime em sociedade. Todo cidadão tem o 

direito tanto de cuidar como de ser cuidado (CEPAL, 2015), devendo ser garantido pelo Estado por 

meio de serviços e benefícios coproduzidos com as famílias e a sociedade civil (ARAÚJO, 2016). 

O cuidado é um conceito intergeracional e deve estar presente em todos os estágios da vida, desde a 

infância até a velhice, podendo ser entendido como 

todos los bienes, servicios, valores y afectos involucrados en la atención de niños, 
mayores, enfermos y personas con discapacidades, se fue instalando como un tema 
central de la protección social. Además, se avanzó en reconocer que cuidar a otras 
personas que lo necesitan es un trabajo, aunque socialmente no se lo reconozca 
como tal. [...]Además, cuidar es una responsabilidad social y una obligación, y ser 
cuidado es un derecho. La noción de cuidado, desde un enfoque de derechos, 
implica que todo ciudadano tiene derecho tanto a cuidar como a ser cuidado. Existen 
ciertos grupos poblacionales que, por sus particularidades, constituyen el foco de las 
políticas públicas de cuidado: los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y 
las personas con discapacidad. Cada caso presenta particularidades propias que 
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deben ser tomadas en cuenta al momento de pensar su abordaje.(PNUD, 2014, p. 
03). 

A concepção do cuidado está atrelada aos bens, serviços, valores e afetos destinados às crianças, 

enfermos, pessoas com deficiência, dentre outros segmentos. Logo, o tema foi sendo agregado à lógica 

de seguridade e proteção social. Tem avançado no sentido de se reconhecer que aquele que cuida 

também necessita de cuidados levando assim a concepção do cuidado sob o enfoque dos direitos. 

Apesar dos avanços trazidos com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015), 

diversas questões emergem como expoentes ainda sem respostas legais, ou seja, enquanto ação pública 

voltadas ao enfrentamento destas. Tal dispositivo esboça em seu Artigo 3° que são considerados 

profissionais de cuidado, 

“XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem 
remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com 
deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os 
procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; XIII - 
profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e 
locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas 
quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em 
instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos 
identificados com profissões legalmente estabelecidas; XIV - acompanhante: aquele 
que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções 
de atendente pessoal” (BRASIL, 2015, p. 02). 

Tais características denotam que estas atividades podem ser desempenhadas por qualquer pessoa que 

não necessariamente seja um familiar da pessoa com deficiência, demonstrando que a função do 

cuidador pode ser vista com uma prestação de serviço que deve ser legalmente regulado e que não 

compete somente à família, essencialmente na figura da genitora, como normalmente acontece. O 

paradigma do cuidado enquanto direito social abre um leque de questões a serem examinadas, dentre 

elas, a diminuição da dependência da pessoa com deficiência e de certa forma a desoneração do 

cuidador. Cabendo a inserção da dependência enquanto pauta de discussão nas agendas e 

consequentemente a sua compreensão e/ou construção social enquanto problema público. Que possa 

engendrar (re) desenhos de policy articuladas e intersetoriais que sejam capazes de contribuir para tal 

diminuição. 

4. Cuidados Para Pessoas Com Deficiência: uma Questão Interdisciplinar e 
Intersetorial Para a Diminuição da Dependência? 

Um dos avanços em termos de políticas públicas para pessoas com deficiência tem sido a Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência, conforme já mencionado, a Rede é estruturada por diversas 

políticas cujo objetivo é garantir a integralidade do cuidado. No sentido etimológico da palavra, rede 

compreende o entrelaçamento de fios de materiais diversos. Assim como a rede de cuidados é 

composta por ações e serviços de saúde diferenciados. Dentre as quais se tem a Política Nacional de 
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Atenção Básica, a qual, se materializa, através da Estratégia de Saúde da Família (ESF), como sendo a 

porta de entrada das mais diversas problemáticas, sobretudo no que toca as condições de saúde, tanto 

da pessoa com deficiência quanto do cuidador. Apesar de não possuir suporte técnico especializado, a 

ESF, é tida como o ponto central de atendimento e encaminhamento das demandas para os demais 

serviços que compõe a Rede de Cuidados. Desta forma, tais serviços precisam estar conectados no que 

tange a sua oferta de modo interdisciplinar e intersetorial. Para tanto, 

A busca de ações integradas nas práticas de cuidados, a associação [...]de serviços e 
a questão da interface entre o biológico e o social passam pelas relações 
interdisciplinares, pois “regra geral” os problemas de saúde não são disciplinares. 
Nesse sentido, deve-se levar em conta, “além do plano do conhecimento ou da 
teorização, o domínio da intervenção efetiva no campo da realidade social”. A 
interdisciplinaridade deve ser vista como um modelo aplicável, e como um desafio, 
uma meta a ser alcançada. (MATOS, 2009, p. 340). 

Nesse sentido a condição da pessoa com deficiência, pautada no modelo social requer uma nova 

abordagem técnica. A qual não prevaleça a conduta médica, mas que esta se agregue a demais 

condutas profissionais, ampliando o leque de possibilidades, no sentido da atenção e do cuidado 

prestado as pessoas com deficiência e seus cuidadores. A noção do trabalho em rede e/ou intersetorial 

pressupõe uma abordagem mediante serviços que sejam ofertados por variados setores por meio de 

equipes multiprofissionais. Como é reforçado pelos princípios balizadores dos SUS. 

Contudo há ainda uma escassez de literatura que evidenciem experiências interdisciplinares exitosas 

no âmbito da saúde, tendo em vista, o desafio da prática na realidade social. E a interconexão entre os 

saberes, que abrange vários conceitos como multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, bem como o nível de envolvimento e troca destes saberes. Diante da 

complexidade deste envolvimento e/ou intercâmbio, é que se materializa o desafio de inserção das 

práticas interdisciplinares no contexto da Política de Atenção Básica, através da ESF. Soma-se ainda 

outras questões como a precarização e flexibilização das relações contratuais de trabalho, a recorrente 

escassez de recursos, há ainda, a dificuldade de nivelamento dos discursos entre profissionais de 

diferentes áreas, ou seja, a não agregação dos saberes e a falta de diálogo entre os profissionais. Desse 

modo, a efetivação da interdisciplinaridade nas políticas de saúde, principalmente, na Atenção Básica, 

é um desafio que está posto sob diversos aspectos. Estes desafios podem obscurecer a capacidade 

criativa e motivadora dos profissionais em engendrar processos de trabalho, ferramentas, técnicas e 

processos de gestão mais articulados e concatenados com as demandas da realidade local. Para tanto, a 

intersetorialidade pressupõe 

“a articulação de saberes e experiências com vistas ao planejamento para a 
realização e a avaliação de políticas, programas e projetos, com o objetivo de 
alcançar resultados sinérgicos em situações complexas”. Do ponto de vista 
organizacional é o que se apresenta como direcionamento para lidar com os novos 
desafios que a situação atual apresenta a nível governamental”. (INOJOSA, 2001, p. 
102). 
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Logo a intersetorialidade pressupõe a necessidade da interdisciplinaridade, uma vez que os 

instrumentos de politicas públicas como a ESF, enquanto integrante da Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência. Tem como premissa norteadora das ações relativas ao planejamento, execução e 

avaliação, a articulação dos saberes. Numa relação simbiótica entre a prestação do cuidado à pessoa 

com deficiência e os demais profissionais que compõe a Rede de Cuidados como um todo. A 

interdisciplinaridade requer a parceria entre os profissionais, com vistas a dar respostas as várias 

demandas apresentas pela pessoa com deficiência e seu cuidador. Haja vista que o mesmo traz consigo 

varias questões as quais um único profissional não consegue dar todas as respostas necessárias. Logo 

não há intersetorialidade sem interdisciplinaridade. E esta não se reduz e não se esgota na mesma, mas 

pode transcender a outros processos interativos e que contribuem com meios cada vez mais profícuos 

quanto às dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência, em especial, processos que 

diminuam a dependência destes em relação aos seus cuidadores. O espaço limítrofe entre os saberes 

tende a ser negado e superado quando o esforço de materializar uma ação interdisciplinar conseguir 

agregar as contribuições dos vários campos do saber, ou seja, 

A interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os 
especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um projeto 
específico (...). O espaço interdisciplinar deverá ser procurado na negação e na 
superação das fronteiras disciplinares. (...) Podemos dizer que nos reconhecemos 
diante de um empreendimento interdisciplinar todas as vezes em que ele conseguir 
incorporar os resultados de várias especialidades, que tomar de empréstimo a outras 
disciplinas certos instrumentos e técnicas metodológicas, fazendo uso dos esquemas 
conceituais e das análises que se encontram nos diversos ramos do saber, a fim de 
fazê-los integrarem e convergirem, depois de terem sido comparados e julgados 
(SANTOS; CUTOLO, 2004, p. 37) 

Com a implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), a Portaria N° 3.124/12 

salienta que o mesmo deve ter uma equipe multiprofissional que visem a superação das formas 

tradicionais de assistência e que busquem a integração das ações relativas ao cuidado em parceria com 

a ESF e o agentes comunitários de saúde (PACS). A fim de articular as ações relativas à promoção, a 

prevenção e a recuperação com ênfase nas práticas interdisciplinares e na articulação da Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência e os demais setores que estruturam as políticas de saúde e a 

integração das demais políticas sociais, como Educação, Assistência Social, Previdência Social e 

outras. 

Para tanto, as práticas interdisciplinares no âmbito da saúde evidenciam novas possibilidades frentes 

às problemáticas vivenciadas, essencialmente pelas pessoas com deficiência e seus cuidadores. A 

interdisciplinaridade pode ser tida como uma diretriz e deve ser inserida nas agendas com vistas à 

elaboração de politicas de cuidados, voltadas à diminuição da dependência. Assim, faz-se necessário 

que o paradigma do cuidado enquanto direito social, seja elevado como premissa norteadora no 

desenho de políticas. Ao passo que o problema público da dependência na relação entre pessoa com 

deficiência e seu cuidador seja atenuado, mediante serviços ofertados por instrumentos de ação 
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pública, os quais sejam estruturados de forma intersetorial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do novo paradigma que envolve a definição da deficiência, abre-se o leque de possibilidades no 

âmbito das políticas públicas. Sobretudo, a política de saúde, mediante a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Uma vez que enquanto estratégia, tal modelo de atenção em saúde denota o desafio de 

engendrar práticas pautadas nos princípios basilares do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os 

quais, cabe destacar o principio da universalidade, integralidade, participação social, equidade e 

outros. Para tanto, trazer à tona a discussão acerca da intersetorialidade no espaço da ESF, é crucial 

para perceber os desafios e entraves que emperram os cuidados em saúde em sua integralidade. 

Diante de tal empreitada, foi possível perceber mediante os discursos explícitos e os implícitos atores 

entrevistados, que prevalece ainda a noção de que os cuidados em saúde são limitados à compreensão 

biomédica. O qual não enxerga os aspectos biopsicossociais que abrangem tal fenômeno. Soma-se 

ainda a preponderância, dentre os entrevistados, que existe uma relação estática entre deficiência e 

dependência. Sendo que se acredita que a pessoa com deficiência tende a está relegada totalmente à 

dependência, e por conseguinte, a sua não participação plena em sociedade. Foi perceptível um 

evidente desconhecimento do fenômeno, muitas vezes sendo confundido com doenças psíquicas e 

relacionadas à tratamentos, numa perspectiva de medicalização compulsória. 

No que tange a intersetorialidade, apreendeu-se, que há ainda uma noção enviesada e superficial desta. 

Carecendo de uma imersão por parte dos técnicos lotados na ESF, nas questões problemáticas que 

circundam o cotidiano das ações e serviços, a fim de pensar estrategicamente possibilidades que 

agregue a prática intersetorial e interdisciplinar enquanto mecanismo de enfretamento das situações 

problemáticas. Entretanto, longe de responsabilizar apenas tal seara, é imprescindível avançar no 

âmbito de divisão de tarefas e responsabilidades entre os níveis de gestão. 

Outra estratégia importante consiste no fortalecimento dos processos comunicativos voltados a 

participação e o controle social, principalmente, no que refere aos espaços, como os conselhos 

municipais que abarcam as necessidades das pessoas com deficiência, e possam contribuir para um 

planejamento participativo. De fato, existem inúmeras possibilidades de fortalecer o trabalho em rede, 

entretanto, é perceptível a relevância e necessidade da formação de profissionais antenados com 

dinamicidade dos problemas sociais inerentes ao contexto atual, e que vislumbrem a intersetorialidade 

como estratégia de enfrentamento dos problemas de pública relevância. Nesse limiar é necessário 

destacar o papel fundamental da academia, que tem como modelo de ensino a articulação com a 

comunidade. No sentido de contribuir para a formação crítica e reflexiva, com vistas à intervenção na 

realidade social. 

Soma-se a importância desta análise quantos aos aspectos políticos, uma vez que permite reforçar e 
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evidenciar os desafios e avanços da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e a necessidade de 

reforçar a intersetorialidade das ações, ratificando os princípios da universalidade e acessibilidade que 

almeja a política pública de saúde no Brasil. E assim problematizar a discussão no campo da saúde, já 

que tal política pública constitui-se enquanto porta de entrada e espaço prioritário da descoberta da 

família quando nasce uma pessoa com deficiência em determinada família. Há ainda que considerar a 

importância do engajamento da equipe de saúde no sentido de contribuir com práticas coerentes com 

as necessidades da pessoa com deficiência intelectual, bem como não reforçar e/ou perpetuar ações 

carregadas de estigma e enviesadas pela noção de que a pessoa com deficiência necessite de 

tratamento, enquanto uma questão patológica e apenas de medicalização. Nesse sentido, prevalece 

uma percepção a partir de um modelo mais biomédico e menos biopsicossocial da pessoa com 

deficiência intelectual. 

É notório assim o fomento da discussão no campo do disability studies. Sobretudo no que toca os 

problema vivenciados pelas pessoas com deficiência, essencialmente o problema público da 

dependência. Adensando as arenas de discussão em torno da policy. Principalmente, reforçar o debate 

sobre o cuidado na perspectiva do direito social e corroborar para o desenho de políticas de cuidados 

capazes de agregar cuidadores técnicos, profissionais e familiares. E ainda, não somente falar daqueles 

que são cuidados, mas discutir também acerca de quem cuida dos cuidadores. E contribuir para o 

fortalecimento do sistema de proteção social brasileiro. 

Analisar o cuidado em saúde a partir dos discursos explícitos e implícitos, quanto à sua oferta para 

pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, denota sua relevância ao passo que permite 

empreender referências balizadores da temática e a produção de conhecimento. Trata-se aqui de uma 

discussão voltada aos cuidados numa perspectiva de direitos sociais. Podendo assim contribuir para a 

criação de estratégias e ações que ampliem o acesso e qualifiquem a promoção da saúde. Uma vez que 

a Estratégia Saúde da Família constitui o lócus privilegiado para o fomento de ações que promovam a 

saúde em sua integralidade, haja vista, que tal cenário configura-se a porta de entrada das mais 

diversas problemáticas sociais. 

  



 
 

 ST 06 – GESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

797 

Referências 

AMERICAN ASSOCIATION ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES. 
Intellectual disability: definition, classification, and systems of supports. Washington, DC: AAIDD, 
2010. 

ALMEIDA FILHO N. Intersetorialidade, transdisciplinaridade e saúde coletiva: atualizando um 
debate em aberto. 2000. p. 12-24. Disponível em: 
http://ebape.fgv.br/academico/asp/dsp_rap_artigos.asp?cdi=7. Acesso em: 12 de Maio. 2017. 

ARAÚJO, Edgilson Tavares de. Avanços e desafios para implementação do Centro-dia de referência 
para a pessoa com deficiência e suas famílias. In_. XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre 
la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. - 1 nov. 
2013. 

AMORIM, Simone; BOULLOSA, Rosana de F. Processos de migração de escala de instrumentos de 
políticas públicas: compreendendo sua natureza e fronteiras. Encontro Nacional de Pesquisadores em 
Gestão Social, VIII ENAPEGS, Anais...Cachoeira-BA: UFRB, 2014 Disponível em: 
http://www.anaisenapegs.com.br/2014/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=3&Itemi 
d= Acesso em 10 jan. 2014. 

BENITO, G.A. V.; SILVA, L. L da; MEIRELLES, S. B. C.; FELIPPETTO, S. Interdisciplinaridade 
no cuidado às famílias: Repensando a prática em saúde. Fam. Saúde Desenv., Curitiba, v.5, n.1, p.66- 
72, jan./abr. 2003. 

BERNARDES, J. et al. A Construção do PET-Saúde da UFAL em Maceió: avanços e desafios para 
a formação em saúde. Relatório anual PET-Saúde da Família – Campus. Maceió: abril/2010- 
março/2011. UFAL, 2011. 

BOCCHI, SCM. Vivenciando a sobrecarga ao vir-a-ser um cuidador familiar de pessoa com acidente 
vascular cerebral (AVC): uma análise do conhecimento. Rev Latino-am Enfermagem 2004. 

BORGES, R; DOHN; O Trabalho de Equipe Interdisciplinar. In: CUTOLO, L. R. A. (org.). Manual 
Terapêutica Assistência à Família. Florianópolis: Associação Catarinense de Medicina, 2006. 

BOULLOSA, Rosana de Freitas (Org). Dicionário para formação em gestão social. Salvador: 
Editora CIAGS/UFBA,2014. 210 p. ; 25 cm.-(Série Editorial CIAGS, Coleção Observatório da 
Formação em Gestão Social). 

BRAVO, M. I. de S. As Políticas Brasileiras de Seguridade Social: saúde, capacitação em Serviço 
Social e Política Social – Módulo 3. P. 3-116. Brasília, CEAD/UnB – CFESS – ABEPSS, 2000. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.110 p.: il. – (Série E. 
Legislação em Saúde) 

______ . Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão. Estattuo da Pessoa com 
Deficiência. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 
2018/2015/lei/l13146.htm Acesso em: 12 de maio de 2017. 

______ . Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2007). Protocolo facultativo à 
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Decreto legislatvo nº. 186, de 09 de julho de 
2008: Decreto nº. 6.949, de 25 de agosto de 2009, 4 ed., ver e atual. – Brasília: 22 



 
 

 ST 06 – GESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

798 

______ . Viver Sem Limite – Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Disponível em 
www.pessoacomdeficiencia.gov.br Acesso em: 15 set. 2013. 

CEPAL. Dialogos sobre Politicas de Cuidado en Argentina. Documento de cierre. Buenos Aires: 
CEPAL, 2015. 

CORBO, A. M. D.; MOROSINI, M. V. Saúde da família: história da recente organização da 
atenção à saúde. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (Org.). Textos de apoio em políticas 
de saúde. p. 60-84. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 

COSTA, R. P. Interdisciplinaridade e equipes de saúde: concepções ano V – n. 8. p.107-124. 
Barbacena: Mental (Periódicos Eletrônicos em Psicologia), 2007. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/mental/v5n8/v5n8a08.pdf. Acesso em: 20/03/2011. 

DEBERT, G. G. Arenas de conflito em torno do cuidado. Tempo Social. Revista de Sociologia da 
USP, v. 26, n. 1, São Paulo, jun. 2014, p. 35-45. 

DEFICIÊNCIA. Novos Comentários à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com/Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR)/Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) • Novos Comentários à Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência : SNPD – SDH-PR, 2014. 

GUTIERREZ, Denise Machado Duran; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Produção de 
conhecimento sobre cuidados da saúde no âmbito da família. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2010, 
vol.15, suppl.1, pp.1497-1508. ISSN 1413-8123. http://dx.doi.org/10.1590/S1413- 
81232010000700062. 

INOJOSA RM. Sinergia em políticas e serviços públicos: desenvolvimento social com 
intersetorialidade 2001. p. 102- 104. Disponível em: 
http://www.fundap.sp.gov.br/publicacoes/cadernos/cad22/. Acesso em: 14 de maio 2017. 

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 

LACOUMES, Pierre; LE GALÈS, Patrick. Governance. International Journal of Policy, 
Administration, and Institutions, v. 20, n. 1, USA: Blackwell Publishing, jan. 2007, p. 1-21 

______ . Sociologia da Ação Pública. Tradução e estudo introdutório: George Sarmento, Maceió: 
EDUFAL, 2012. 

LORENC VALCARSE, Federico La Sociología de los problemas públicos. Una perspectiva crítica 
para los estudios de las relaciones entre sociedad y política. Nómadas. Revista de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Publicación electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, 12, Madrid, 2005 
Disponible en en: http://www.ucm.es/info/nomadas/12/florenc.pdf Aceso en 13 jde maio. 2017. 

MONNERAT. G. L; SOUZA, R. G.. 2014. Intersetorialidade e Políticas Sociais: Um diálogo com a 
literatura atual. In: MONNERAT, G. L; ALMEIDA, N.L.T.de; SOUZA, R.G. de. A 
intersetorialidade na agenda das políticas sociais, Campinas - SP: Papel Social, 2014. 

NOGUEIRA, V. M. R. A Importância da Equipe Interdisciplinar no Tratamento de Qualidade na Área 
da Saúde. Katálysis. v. 8, nº 2 j/dez. Florianópolis, SC, 1998. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003. 



 
 

 ST 06 – GESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

799 

POLÍTICAS DE SAÚDE E A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
Seminário Nacional sobre Deficiência e Funcionalidade Transitando do Modelo Médico para o 
Biopsicossocial 21/11/2014. 

SANTANA, E. P. Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência em 
Cruz das Almas – BA: uma análise sobre os desafios da intersetorialidade entre as políticas de 
Previdência e Assistência Social. Dissertação. Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas e 
Segurança Social. Cruz das Almas: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2016. 

SANTOS MAM, CUTOLO LRA. A interdisciplinaridade e o trabalho em equipe no Programa de 
Saúde da Família. Arq Catarinenses Medina. 2004. 

SANTOS, B. R. L. dos; THIESEN, F. V. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
fortalecendo a interdisciplinaridade na formação dos profissionais da área da saúde. Revista 
Ciência & Saúde, Porto Alegre, v. 3, n. 1, p. 1, jan./jun. PUCRS, 

SANTOS, J. dos; SANTOS, M. B. A Política de Atenção Básica: Aproximação com o debate sobre a 
efetivação do SUS e a Participação do Assistente Social na ESF. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Maceió - UFAL, 2010. 

SANTOS, K. J. N. dos et al. O Serviço Social na Unidade de Saúde São José/Canaã: relato da 
experiência no pet saúde da família. (2010-2011). UFAL, 2011. 

SASSAKI, R. K. Como chamar os que têm deficiência?. Rede Saci, 20/05/2003. Disponível em: 
www.saci.org.br Acesso em: 20 de maio de 2017. 

SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, 2012. 

SPOSATI, A. Gestão pública intersetorial: sim ou não? Comentários de experiência. Serviço Social & 
Sociedade, São Paulo, n. 85, p. 133-141, mar. 2017. 



 

 800 

Anais do Encontro Nacional de Ensino 
e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 
 

 
 
ECONOMIA SOLIDÁRIA E POLÍTICA SOCIAL: 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS E EXPRESSÕES ATUAIS EM 
EXPERIÊNCIA DOS AGRICULTORES DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

Loreane da Silva Francisco, Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro 
Maria Gracinda Carvalho Teixeira, Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro 

RESUMO 
A pesquisa tem como objetivo apresentar uma discussão com base nos antecedentes históricos e expressões 
atuais da Economia Solidária (ES), conectando-a a análise empírica da experiência de um grupo social de 
agricultores familiares, que tem se apropriado de princípios da ES, mas incorporando inovações, na busca de 
soluções para a sua situação de desproteção das políticas sociais. Ainda que se conceba como um resultado – 
direto e indireto – das consequências do capitalismo, sobre a situação de desemprego e pobreza dos 
trabalhadores, assim como argumentado por Singer (2012) a ES tem provado ser uma nova forma de 
subsistência que vem acrescentar às operações mercantis, ocasionando um compósito entre o sistema de capital e 
a pequena produção de mercadoria, não promovendo uma alternativa ao capitalismo, também não o 
complementando, mas uma espécie de resgate de princípios morais e éticos da economia por meio da edificação 
das práticas individuais, mas que congrega intenções coletivas. 
Palavras-chave: economia solidária; política social; circuito curto; agricultura familiar; magé.
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E POLÍTICA SOCIAL: 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS E EXPRESSÕES ATUAIS EM EXPERIÊNCIA 
DOS AGRICULTORES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

FRANCISCO, Loreane da Silva 

TEIXEIRA, Maria Gracinda Carvalho 

INTRODUÇÃO 

Os países em desenvolvimento são os que mais sofrem com altos índices de desigualdade social, o que 

denota uma forte relação com o acesso aos direitos sociais fundamentais em contextos desprovidos de 

um Estado de Bem-Estar Social1 pleno, pautado na justiça social. 

O Brasil, assim como os demais países em desenvolvimento e na sua condição capitalista periférico2 

vivencia a crise do Estado de Bem-Estar Social, no que tange a estrutura responsável pela 

implementação e manutenção das políticas sociais destinadas a reduzir as mazelas inerentes a esta 

condição (TAUILLE; RODRIGUES, 2004). 

A crise da empregabilidade, a precarização do trabalho, gerando altos índices de exclusão social e 

econômica sugerem a formulação de uma nova agenda para o Poder Público que venha combater, por 

meio de políticas sociais, o desemprego estrutural e a incapacidade do mercado de trabalho de 

absorver este contingente de modo a suprir a necessidade de bem-estar. 

Nesse sentido, apresenta-se como de fundamental importância a adoção de soluções que venham de 

encontro a essa situação. Soluções tem se convertido em iniciativas surgidas no seio da sociedade 

civil, como uma forma de “sobrevivência” – ações coletivas vêm se transformando em transações 

coletivas como um tipo de resposta ao sistema socioeconômico excludente. Uma dessas iniciativas que 

vêm sendo estudadas e ganhando destaque no meio científico é a Economia Solidária como um 

movimento social que se insere no conjunto dessas ações coletivas. O entendimento de Economia 

Solidária (ES) possui interpretações diversas, que vão desde posturas mais críticas às mais idealistas 

conforme será visto no trabalho. Utilizando não somente as contribuições teóricas dos estudiosos 

                                                        
1 O conceito de Estado de Bem-Estar Social é baseado na ideia de que o homem possui direitos 
indissociáveis à sua existência enquanto cidadão; tais direitos são os direitos sociais (NAVARRO, 1997). 
2 O termo “capitalismo periférico” vem do binômio centro-periferia (PREBISH, 1949/2000) divulgado nos 
documentos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), que denuncia as 
assimetrias nas relações entre as regiões do Norte e do Sul e tem como característica a concentração de 
renda e riqueza acima da observada no capitalismo desenvolvido. A CEPAL registra que na América Latina, a 
produção capitalista está pautada em duas premissas principais: abundância de recursos naturais e a 
superexploração do trabalho. Esta condição tanto esteve presente como se reproduziu, na América Latina, 
ganhando o sentido de especificidade. Tal fato se deu, principalmente, devido às bases econômicas de 
monocultura e à abundância de mão de obra. A superexploração seria a única maneira dos países latino-
americanos gerarem excedentes para transferirem aos países desenvolvidos, já que não possuem os 
aparatos tecnológicos para a produção de bens com alto valor agregado e, consequentemente, não 
haverem maneiras de competir com os países centrais dentro da lógica imposta pelos mecanismos da 
economia e da divisão internacional do trabalho, perpetuando a situação de dependência em relação aos 
países centrais. 
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desse movimento dos trabalhadores, também as de experiências de ES, tem se observado que a 

formação desses empreendimentos coletivos surge em geral, num momento de crise estrutural. As 

leituras atuais dos empreendimentos solidários tendem a polarizar os debates: de um lado, a crítica 

filiada a uma tradição marxista clássica que enxerga nessas iniciativas um elemento de desmobilização 

dos trabalhadores frente ao capital; de outro, posturas de certa forma ingênuas em relação aos efetivos 

impactos desses empreendimentos na superação da pobreza (MACHADO, 2014). 

As reflexões dos estudiosos também apontam que o movimento sugere uma dupla alternativa: por um 

lado, como organizações funcionais ao sistema, logo, uma alternativa produtiva de geração de renda e 

de trabalho; e por outro, como uma forma de resistência dos trabalhadores. Dado o caráter de crise 

permanente do capital, as ações da economia solidária também estão permeadas de contradições, com 

a particularidade de que os trabalhadores podem experimentar algum grau de autogestão, dentro do 

processo produtivo, o que aponta para novas possibilidades históricas derivadas de uma consciência 

coletiva em construção (FIGUEIREDO NETO; BENINI; BENINI, 2010). 

No Brasil, ganhou expressão ao longo dos anos 1990, à proporção que suas atividades econômicas 

despontaram no país, notabilizando-se e sendo reconhecidas por sua natureza associativa e suas 

práticas de cooperação e autogestão (GAIGER, 2009). Nos países da periferia mundial como o Brasil, 

sempre foi comum a sobrevivência de iniciativas econômicas que se fundamentam no trabalho e 

utilizam princípios de reciprocidade que adaptam a produção material às necessidades coletivas como 

um fundamento primordialmente social. Desde o século XIX, em paralelo ao domínio do capitalismo, 

estratégias associativas e cooperativas têm buscado assegurar condições de vida a importantes 

contingentes e, ademais, vêm mantendo vigentes princípios de produção de bens, de organização do 

trabalho e de circulação da riqueza distintos da racionalidade estrita do capital (LAVILLE, 2004). 

Esse é um ponto em que os estudiosos da Economia Solidária no Brasil convergem no que se refere às 

transformações históricas que tiveram maior influência no surgimento e fortalecimento de práticas 

cooperativas e associativas no país. Esse ponto de partida é importante, inclusive, para a relevância de 

se compreender não somente a trajetória histórica da ES no Brasil, mas também como estas foram 

tomando novas formas até chegarem a expressões mais recentes, o que se verá no estudo, mas torna-se 

importante desde já apontar alguns fatores. 

No Brasil, tais problemas ganham uma configuração singular à medida que forças políticas de 

esquerda chegaram ao poder e viram-se compelidas a dar respostas à sua base político-social, 

conforme propagado em seus programas de governo. 

Singer (2002) afirma que a Economia Solidária se constitui num mecanismo criado e recriado 

periodicamente pelos que se encontram, ou temem ficar marginalizados no mercado de trabalho. E que 

dessa forma, é possível unir a capacidade de produção e consumo com as concepções de socialização 

dos meios produtivos. 
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A partir dessa discussão inicial o presente projeto volta-se para o estudo de um movimento de 

Economia Solidária, a fim de verificar para qual direção no cenário atual aponta esta categoria 

econômica e que papéis assumem os agentes em seu fortalecimento. Ainda que seja um resultado – 

direto e indireto – das consequências do capitalismo sobre a situação de desemprego e pobreza dos 

trabalhadores, a economia solidária tem provado ser capaz de conviver com o próprio capitalismo e 

ser uma resposta às suas mazelas. Por isso trataremos da perspectiva de pequenos produtores 

familiares que participam de uma iniciativa de Economia Solidária exercendo na forma singular que 

vem sendo chamada de Circuito Curto de Comercialização. 

A Feira da Agricultura Familiar de Magé/RJ comercializa os produtos possibilitando diminuir o 

número de intermediários entre o produtor e consumidor (FRANÇOIS, 2000). 

Pelo que se observou num primeiro contato com a experiência em pauta, esta apresenta um cenário 

rico e deve trazer contribuições relevantes à temática de Economia Solidária discutida no âmbito da 

Política Social. 

Tal empreendimento tem se apresentado também como facilitador da redução da distância tanto 

geográfica quanto relacional entre produtores e consumidores ressaltando a situação de que a 

economia solidária se trata de um movimento de emancipação social dos indivíduos que a compõem. 

Para apresentar esse estudo, o artigo está estruturado em sete seções, incluindo a introdução. A 

segunda situa historicamente as políticas sociais e no âmbito do Estado de Bem-Estar Social no Brasil. 

A terceira exibe as diferentes perspectivas sobre economia solidária e política social. A quarta seção 

dedica-se às tipologias de economia solidária. A seguir apresentam-se as expressões recentes de 

economia solidária, destacando os serviços de proximidade ou Circuito Curto. Na seção seguinte, 

expõe-se a metodologia da pesquisa seguindo-se com os tópicos da análise de dados da pesquisa 

documental e a análise dos dados empíricos orais. Por fim, apresenta-se a discussão final do estudo. 

1. Políticas Sociais e Estado de Bem-Estar Social no Brasil 

As Políticas Sociais influenciam a situação social dos indivíduos, famílias e grupos sociais, 

acarretando melhorias na qualidade de vida da população e, consequentemente, dadas suas proporções, 

alteram a economia e a autonomia de um país, o meio ambiente e o próprio patamar de democracia 

alcançado, podendo se tornar componente fulcral para o processo de desenvolvimento nacional. 

Essa ideia se sobressai ao ressaltar que grande parte das experiências dos países bem-sucedidos no 

estabelecimento do desenvolvimento nacional contou com a consolidação e permanência no largo 

prazo de forte ação do Estado, a qual está, em parte, conectada ao processo de ampliação e melhoria 

de benefícios envolvidos nos diversos elementos constituintes das políticas sociais. 

No Brasil, segundo Draibe (1993), a noção de Estado de Bem-Estar Social se mostra fortemente 
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impregnada de conteúdos socialmente positivos, parecendo estranho que fosse utilizada para dar conta 

dessa realidade de miséria, pobreza e exclusão social. Isso faz parte, de nosso processo histórico que 

influenciou diretamente na direção das políticas sociais, dado que, as esferas do Estado e do mercado 

jamais constituíram mecanismos fundamentais de regulação para o conjunto da sociedade como 

ocorrera na Europa (FRANÇA; LAVILLE, 2004), por exemplo. Conforme Mello, 

o welfarismo decorreria de padrões culturais de uma dada formação social. Isso 
explicaria a razão pela qual a instituição não teria florescido nos Estados Unidos, 
país onde predomina a crença nos valores liberais como ideal de democracia, além 
de outros fatores intrínsecos à sociedade americana como a excessiva 
descentralização e a fragmentação política, por exemplo (MELLO, 2007). 

Cabe inserir na presente discussão a visão de Sônia Draibe em trabalho mais recente em relação a 

estes regimes supracitados: 

Obviamente, as formas de concretizar e implementar as políticas sociais variam 
também segundo as diferentes concepções conservadoras, liberais ou neoliberais, 
intervencionistas ou regulatórias do papel do Estado e da relação Estado mercado 
[...]. Assim, os liberais e os conservadores, coerentes com a ideia de formas mínimas 
de intervenção no mercado, sublinham a excelência do modo individualizado e 
seletivo de distribuir recursos em espécie apenas aos necessitados; ao invés de,  
como endossariam os intervencionistas (keyneysianos, marxistas, etc...) 
implementar a ação estatal através da construção de equipamentos coletivos de 
produção e distribuição universal de bens e serviços sociais, em grande medida 
estatizados e burocratizados (DRAIBE, 2014). 

No território brasileiro, a instituição do Estado de Bem-Estar teve como inspiração a experiência 

inglesa – no que tange a manutenção ou integração da renda, tomado como referência um patamar 

mínimo considerado como satisfatório para o atendimento das necessidades sociais vitais do indivíduo 

e da família. Ou seja, contemplam-se também aqueles que estão fora do mercado ou a ele 

marginalmente incorporados (DRAIBE, 1993). O Brasil também passou por um ambiente cíclico de 

reformas e pela crise do Estado de Bem-Estar em sua trajetória e para que seja possível compreende-

lo, é preciso conhecer três vertentes históricas sob as quais se fundaram o Sistema Brasileiro de 

Proteção Social (SBPS). 

A primeira vertente surge na década de 1930, período da República Velha, e configura-se numa 

política social de cunho organizacional, baseada nos Institutos de Aposentadorias e Pensões e 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Previam a integração dos pobres, em especial dos pobres 

urbanos, aos benefícios do progresso pela via do trabalho, e, mais especificamente, do trabalho 

assalariado. Este modelo de gestão econômica da pobreza se projetava no futuro, com a promessa de 

sua incorporação progressiva ao mundo do trabalho regulado (CARDOSO JR.; JACOUD, 2005). A 

fundação da política previdenciária originou o projeto modernizante dos anos 1930, reiterado com o 

projeto desenvolvimentista predominante entre os anos 1950 e 1970, assegurou, neste mesmo período 

a proposta de inclusão dos demais segmentos da população (inserção dos pobres não assalariados). 
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Essa incorporação caracteriza a segunda vertente de reforma do Estado de Bem-Estar Social brasileiro. 

Sob a hegemonia de um projeto de bem-estar baseado no desenvolvimento da produção econômica 

nacional e na ampliação do assalariamento, a proteção social às populações vulneráveis não 

incorporadas pelo trabalho assalariado continuaria, durante o período entre 1930 e 1980, seguiriam um 

molde de gestão filantrópica da pobreza, realizada predominantemente por instituições privadas que 

contavam com o apoio de financiamento público (CARDOSO JR.; JACOUD, 2005). 

A segunda vertente é caracterizada pela filantropia e tradição caritativa com o nascimento do Serviço 

Social – sob a forma de uma rede de ajuda aos pobres que pouco atuava em ações de regulação do 

Estado e onde não se afirmava a responsabilidade pública. 

Em suma, o desenvolvimento da intervenção social brasileira se organizou através de aparato 

assistencial de origem privada, o qual contava com apoio público no campo do financiamento direto e 

indireto. Por último, a terceira vertente se caracteriza pela consolidação de um eixo de políticas 

públicas no campo da assistência social, ocorrida somente após a Constituição de 1988, sendo assim, 

herdeira de uma ampla tradição de subsidiariedade, ajuda e filantropia (CARDOSO JR.; JACOUD, 

2005). O SBPS que conhecemos hoje, conta com duas políticas de cunho universal, que garante a toda 

população, independente de qualquer condição: saúde e educação básica. 

O fundamento central da intervenção estatal brasileira seria a concepção de que a aceleração da 

industrialização teria levado à necessidade de atenuar as desigualdades socioeconômicas geradas por 

este processo; este abrandamento seria feito por meio das políticas sociais. 

Segundo a tese durkheiminiana3, o WE pode ser interpretado como uma tentativa de criar uma nova 

forma de solidariedade em sociedades altamente diferenciadas, buscando resolver os problemas 

correlatos à divisão do trabalho (DRAIBE, 1993). Porém, alguns autores acreditavam que as políticas 

sociais seriam a evolução natural da busca da ordem social do sistema de capital. Quanto ao Sistema 

Brasileiro de Políticas Sociais, podemos dizer que na década de 80 e 90 uma agenda de reformas 

sociais estatais foi devidamente instalada no Brasil. Em consequência, uma das mudanças apercebidas 

fora de fato a Constituição de 1988, que anunciou princípios basilares para as devidas alterações desta 

nova modalidade de intervenção alargando o arco dos direitos sociais e o campo da proteção social 

sob responsabilidade estatal, com impactos relevantes no que diz respeito ao desenho das políticas, à 

definição dos beneficiários e dos benefícios (MELLO, 2007). 

No Brasil, durante o segundo quartil do século XX, a intervenção estatal das políticas sociais era 

direcionada para populações em situação de pobreza e que não possuíam capacidade laboral (como 

idosos, crianças ou incapazes), porém o fenômeno de desemprego estrutural (ou seja, a população apta 

para o trabalho que não encontra emprego) acabou direcionando essas políticas para a população 

                                                        
3 Nesse contexto específico, trata-se de afirmar que quanto mais industrializada a sociedade mais 
dependente dela se torna o indivíduo, em virtude da especialização da produção (MELLO, 2007). 
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economicamente ativa (PEA) que estava ficando sem emprego. 

Isso se observou, desde o final dos anos 1970, quando o desemprego de longa duração sob diferentes 

formas e intensidades, voltou à agenda social e desafiou desde então os sistemas nacionais de bem-

estar (DRAIBE, 2014). 

O processo de tentativa da redução da pobreza da mão de obra capacitada para o trabalho foi 

complementado pela emergência de uma esfera diferenciada de intervenção pública – com o intuito de 

produções de atividade econômicas de modo distinto daquela praticada no mercado. Tal crise vem 

minar as bases do mecanismo histórico de regulação das sociedades na modernidade, marcado pela 

sinergia entre Estado e Mercado (FRANÇA; LAVILLE, 2004). 

É justamente quando estes dois principais agentes de regulação da sociedade começam a dar sinais de 

fraqueza na sua capacidade de satisfazer necessidades que se têm a chamada crise do Estado de Bem-

Estar Social. O Estado deve preencher as lacunas deixadas pelo mercado; o direito social é um dos 

principais instrumentos destinados a corrigir os efeitos perversos do mercado pela mediação estatal, no 

centro dessa assertiva, encontra-se o fracasso da utopia do mercado demonstrada através do 

estabelecimento de um protecionismo social exercido pelo Estado (FRANÇA; LAVILLE, 2004). 

A assim chamada crise do WE tem sido quase sempre atribuída à globalização e seus efeitos 

deletérios, indutores de maior desigualdade e pobreza, de desemprego e de fortes restrições sobre as 

finanças públicas, para não dizer a soberania dos Estados Nacionais (DRAIBE, 2014). Com efeito, tais 

fatores desafiam o SBPS, exigindo-lhe adaptações, transformações e soluções. Acredita-se que essas 

modificações estão atribuídas às constantes mudanças da sociedade e do mercado de trabalho, 

considerando a reflexão de que elas antecedem os movimentos de globalização do sistema de capital. 

Essas transformações não são consideradas isoladas, elas estão conectadas à conjuntura de mudanças 

de cunho econômico, que se associa ao capital em detrimento das necessidades humanas. 

Parafraseando Esping-Andersen (1990), o Poder Público tenta reduzir as desigualdades por meio das 

políticas sociais após a distribuição da renda efetuada pelo mercado, de onde se conclui que, quanto 

mais desigualdades o mercado gerar, maiores deverão ser os esforços do Estado em direção às 

tentativas de minimização destas desigualdades causadas pelos critérios de distribuição de renda. Isso 

ressalta a necessidade de intervenção social em benefício dos menos favorecidos, a fim de promover 

ações de caráter assistenciais e solidárias de dimensão não estatal. 

Com base na reflexão possibilitada por esse tópico do presente trabalho enxerga-se o movimento de 

economia solidária (ES) como uma forma de intervenção social, já que se trata de um segmento 

emergente baseado em um novo modo de produção que possui uma lógica distinta dos princípios 

basilares da economia de capital. Levando-se em consideração o cenário brasileiro apresentado no 

tópico, pode-se perceber a problemática da exclusão e desigualdade social crescente no país, o forte 

índice de desemprego estrutural, entre os outros fatores que se tentou apontar que notabilizam a crise 
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do Estado de Bem-Estar no país. 

Nesta perspectiva, a problemática da ES posiciona-se num contexto de falência dos mecanismos de 

regulação econômico-políticos da sociedade (FRANÇA; LAVILLE, 2004). 

Assim sendo, a emergência da ES se mostra num contexto de busca de alternativas de regulação da 

sociedade sob a forma de auto-organização social, por meio de ações e iniciativas locais, designados 

sob o termo de “serviços de proximidade” ou “serviços solidários” como será visto na seção a seguir. 

2. Economia Solidária e Política Social: Diferentes Perspectivas 

O movimento de economia solidária foi constituído sob a argumentação do aumento da crise do 

trabalho que ocorreu na década de 80 no contexto mundial. Também podemos considerar o 

agravamento do descontentamento por parte da população com o sistema público de seguridade social 

como um dos fatores que contribuíram para seu surgimento. Trata-se da espiral que conduz à 

exclusão: os desempregados, privados do fato de pertencer socialmente, não conseguem adquirir ou 

manter as atitudes necessárias à cooperação e à comunicação que se tornam determinantes para a 

obtenção do emprego (FRANÇA; LAVILLE, 2004). 

O desemprego estrutural foi um dos fatores centrais para que a atividade associativa econômica fosse 

dada como uma alternativa. Esse conjunto heterogêneo de iniciativas recebe diferentes nomes que 

aludem a uma “outra economia”: economia social, economia do trabalho, economia popular e 

economia solidária (CATTANI, 2009). Por intermédio dos empreendimentos considerados solidários, 

trabalhadores sem ocupação que se encontram à margem da sociedade podem obter seu sustento 

mesmo que seja de caráter temporário e com isso, redescobrir seu papel como sujeito social. Trata-se 

em essência de um tipo de resposta à exclusão do mercado de trabalho. 

Paul Singer atribui o surgimento da ES aos fundamentos propulsores do cooperativismo, no qual 

podemos destacar a cooperativa de consumo de operários têxteis na cidade britânica de Rochdale, em 

1844. Tal iniciativa marcou o início do cooperativismo moderno, com diretrizes de organização 

definida. De forma geral, cooperativas são organizações onde um determinado número de pessoas se 

une buscando fins comuns a partir de um conjunto de regras pré-estabelecidas por esse grupo. A 

proposta base desses empreendimentos é conseguir força e competência para superar, em conjunto, o 

que individualmente seria muito difícil (SOUZA, 2011). 

A partir dessa iniciativa, surgiram outras cooperativas de segmentos distintos, porém todas estavam 

sujeitas ao desafio lançado: crescerem seguindo as diretrizes estabelecidas e por consequência com 

grande quantidade de trabalhadores envolvidos, mas resguardando os princípios de igualdade e 

autogestão. 

No território brasileiro, o cooperativismo teve início do século XX, conduzido por imigrantes 
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europeus. Segundo Souza (2011), as primeiras cooperativas assumiram as formas de consumo, nas 

cidades, e agrícolas, no meio rural. As de consumo eram estabelecidas por empregados de empresas 

que buscavam alternativas para os altos preços do mercado varejista. Porém, com o decorrer do tempo 

as cooperativas deram lugar aos mercados de grande porte. Mas foi somente na década de 1990, 

quando surgiram empresas industriais com inspiração autogestionária, no contexto de elevado 

desemprego, que a expressão economia solidária se difundiu (SINGER, 2002). 

A economia solidária foi originada no Brasil por meio da combinação de diversos atores do âmbito 

social – relacionados a um movimento da esquerda brasileira – em atividades reunidas no I Fórum 

Social Mundial (FSM). A partir deste Fórum, foi formado o Grupo de Trabalho de Economia 

Solidária, que culminou, no III FSM, com a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

(FBES). A criação do FBES coincidiu, todavia, com o momento da criação da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES), em 2003, consolidando-se no país a institucionalização, devidamente 

reconhecida pelo Estado, da Economia Solidária como uma Política Social, uma inciativa popular 

inserida no conjunto das políticas sociais do estado brasileiro. Segundo o MTE (2006, p. 11), “fruto da 

proposição da sociedade civil e da decisão do então Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva”.  

A intenção central da SENAES foi então viabilizar e coordenar atividades de apoio à Economia 

Solidária em todo o território nacional, visando à geração de trabalho e renda, à inclusão social e à 

promoção do desenvolvimento justo e solidário (MTE, 2013). Atualmente, com a mudança de 

governo, a SENAES perdeu seu status e foi rebaixada para Subsecretaria na nova estrutura do 

Ministério do Trabalho, com a redução de dois Departamentos, perda de cargos de direção e saída do 

economista Paul Singer e entrada do subsecretário escrivão aposentado da Polícia do Estado do Paraná 

Natalino Oldakoski, conforme Decreto de nº 8894 de 03 de novembro de 2016. Mesmo com restrições 

institucionais e hierárquicas a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social (Senaes/MTPS) lançou no mês de maio de 2017, dois editais de chamada pública 

para apoiar ações de economia solidária com investimento de R$ 50 milhões. O objetivo é apoiar 

projetos que contribuam para a redução das desigualdades socioeconômicas e o resgate da população 

que se encontra em situação de extrema pobreza4. 

Singer (2013) acredita que a economia solidária expressa um novo modo de organização da produção, 

comercialização, finanças e consumo que privilegia a autogestão e a cooperação em empreendimentos 

coletivos, redes e cadeias solidárias articuladas no âmbito de segmentos econômicos. Para o autor, o 

pilar norteador deve ser o ser humano em sua integralidade, como sujeito e finalidade das atividades 

econômicas, desenvolvendo as capacidades dos trabalhadores e trabalhadoras, e valorizando o 

associativismo, o trabalho dos setores excluídos da sociedade objetivando um novo modelo de 

desenvolvimento sustentável e solidário. 

                                                        
4 Informação obtida no site:< http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/ministerio-do- 
trabalho-abre-edital-publico-para-projetos-de-economia-solidaria>. Acesso em 16.06.17. 
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Afirma Singer que este modo distinto de gerir apresenta-se como um tipo de resposta dos próprios 

trabalhadores às mazelas do capitalismo, visto que são adotados princípios e conceitos diferenciados 

que valorizam a democracia, desenvolvimento humano, cooperação e a proteção do meio ambiente 

ressaltando a condição de que todos os seres humanos são iguais. 

Assim, para o autor, a ampla abrangência de critérios permite um amálgama de empreendimentos que, 

em consonância com as diversas qualificações teóricas, configuram um conjunto de práticas 

heterogêneas no campo da economia solidária (SINGER, 2012). 

Com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), não somente as ações de 

Economia Solidária ganharam institucionalização, com o estímulo do Estado, mesmo que de forma 

inexpressiva no governo atual, no território brasileiro foram fomentadas as atividades de ES em 

passado recente através de políticas direcionadas para o apoio de bancos e fundos comunitários, 

processos de capacitação e de desenvolvimento local e ações de comercialização, dentre outros, para 

fortalecer a ES. 

Entretanto, apresenta-se um dilema à ES quando França e Laville (2004) argumenta que o Estado não 

possui capacidade efetiva para inserir o total da população economicamente ativa (PEA)  no mercado 

e por outro lado a indústria ocupa ainda um lugar estratégico na economia em nome dos ganhos de 

produtividade que ela gera, e ainda assim, contudo, ela não pode mais desempenhar um papel 

motor na criação de empregos. É coerente, nesse sentido, pensar que a crise do Estado de Bem-Estar 

requer uma reorganização das diretrizes voltadas a estrutura mercantil, dado que, o aumento do 

desemprego faz com que outras iniciativas de desenvolvimento sejam prioritárias. 

Em contrapartida, existem vertentes críticas que analisam tal fenômeno de forma distinta. Em seus 

estudos Carvalho parte do princípio de que a ES deve estar pautada em uma nova lógica de 

desenvolvimento, que seja capaz de combinar o crescimento econômico, a finalidade econômica, com 

o desenvolvimento humano, a partir de um ponto de vista humanista (CARVALHO, 2011). 

Reconhece que por meio do mercado de capital a ES pode se desenvolver, fazendo com que a mesma 

não seja um modo de produção alternativo, mas sim um movimento concomitante e que se manifesta 

dentro do próprio capitalismo sem ruptura ou transição. 

Carvalho argumenta que longe de ser um espaço de desenvolvimento de pensamentos e políticas 

contestatórias, a Economia Solidária é uma proposta que reúne o ponto de vista do debate 

“ideopolítico” da visão da esquerda e que, para o capital, tal iniciativa apresenta perspectivas que 

podem ser bastante favoráveis. Ao se apresentar como uma alternativa, capaz de superar a alienação 

capitalista e até mesmo a exploração social, a economia solidária se apresenta como uma política 

pública (mas também como movimento, identificado a diversos movimentos sociais) que promove 

uma manipulação ideológica como forma de garantir consentimento e contenção social 

(CARVALHO, 2011). Dessa forma, o autor afirma que a ES faz sentido como concebida no interior 
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do sistema capitalista, visto que, embora existam discursos em disputa – que pretendem transformar 

ou conservar as relações capitalistas –, a economia solidária, em sua relação com uma totalidade mais 

abrangente, é um movimento que na visão de Carvalho (2011), não apresenta alternativas reais frente à 

disputa entre projetos societários, para além do capitalismo. 

No entanto para Singer, o sistema capitalista apresenta um viés controverso visto que, cria 

possibilidades de desenvolvimento de organizações de cunho econômico cujo fundamento se difere ao 

modo de produção hegemônico. A ES se designa como este tipo de organização, visto que Singer a 

qualifica com anticapitalista. Ainda de acordo com Singer, para que a economia solidária se 

transforme de paliativo dos males do capitalismo em competidor do mesmo, ela terá de alcançar níveis 

de eficiência na produção e distribuição de mercadorias comparáveis aos da economia capitalista 

(SINGER, 2002). Afirma que a economia solidária é uma criação em processo contínuo de 

trabalhadores que lutam contra o capitalismo. Levando em conta as distintas interpretações é possível 

compreender que a ES possui um viés paradoxal de inserção social e desenvolvimento dentro do 

sistema capitalista. 

Como discussão posterior, trazemos a heterogeneidade de ES e suas formas assumidas para que 

conheçamos seu universo de empreendimentos e possamos focalizar na tipologia do objeto de estudo 

especificamente. 

3. Economia Solidária e suas Tipologias 

Economia solidária é o termo que vem sendo empregado para designar e identificar politicamente uma 

variedade de iniciativas coletivistas de produção, comércio, consumo, poupança e crédito balizadas 

por princípios idealmente igualitários e democráticos (SOUZA, 2011). Esse conjunto de atividades 

engloba práticas autogestionárias, cooperativismo, associativismo, ações de troca de mercadoria e 

serviços movidos por princípios alternativos em algo chamado comércio justo, entre outras atividades. 

No Brasil, as iniciativas denominadas Economia Solidária são classificadas conforme se vê abaixo: 

os Empreendimentos Econômicos Solidários e suas formas de organização: 
cooperativas, associações, empresas autogestionárias, redes e cadeias produtivas, 
complexos cooperativos, centrais de comercialização e outras formas de organização 
do trabalho; Redes, Fóruns e Coletivos diversos de Economia Solidária, a relação 
entre empreendimentos, entidades de apoio e poder público; Finanças Solidárias: 
cooperativas de crédito, micro-crédito, fundos rotativos, bancos comunitários, aval 
solidário etc.; Comercialização: comércio ético, justo e solidário, feiras, clubes de 
troca, consumo consciente; as Entidades e organizações da sociedade civil, entidade 
de fomento e apoio e outras organizações e movimentos sociais (MTE, 2006, p. 10). 

Esse conjunto de atividades, na visão de França e Laville (2004), contribui para a democratização da 

economia, com base em princípios da cidadania, não sendo de forma alguma substituto da ação 

estatista, mas sim, uma articulação junto à esfera pública a fim de produzir um realocamento da 
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economia em um projeto de integração social e cultural visto que, conforme esse conjunto de 

iniciativas denominado às vezes como trabalho associado ou “novo cooperativismo”, sucede da 

decorrência prejudicial da acumulação flexível que tão bem caracteriza o capitalismo mundial, bem 

como pela informalização e precarização das relações e condições de trabalho. 

Com base nas contribuições de diversos estudiosos de ES, utilizadas no presente trabalho, apresenta-se 

o quadro abaixo que reúne os tipos de empreendimentos de Economia solidária e suas definições: 

QUADRO 01 – Tipologias de Economia Solidária e suas Definições 

 

 
Fonte: Cornelian (2006); Singer (2000); Martins, Crucial e Araújo (2006); Singer (2013); 

François, 2000. 

 

As diferentes tipologias de ES apresentadas nos estudos disponíveis na literatura, independente das 

visões distintas de seus estudiosos, acenam, de um modo geral para a ES como uma possiblidade, aos 
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envolvidos, de vivenciar a construção de laços sociais compostos por solidariedade e ajuda mútua no 

campo econômico alternativo. 

Entretanto, como opção de pesquisa será abordado, com maior profundidade, o empreendimento 

solidário denominado Circuito Curto. 

4. Expressões Recentes de Economia Solidária: Serviços de Proximidade ou 
Circuito Curto 

Expressões recentes consideradas no âmbito da Economia Solidária tem se destacado na literatura, 

mesmo que ainda com pouca expressividade, mas que requer atenção. É a chamada dinâmica do 

Circuito Curto de comercialização (CC). Embora ainda não possua definição oficial no Brasil, os seus 

idealizadores, produtores do setor agroalimentar da França, têm utilizado o termo para caracterizar os 

circuitos de distribuição que mobilizam até no máximo um intermediário entre produtor e consumidor 

(DAROLT, 2012). Mas não se trata apenas de distribuição, a dinâmica de Circuito Curto. 

Podemos diferenciar o CC em duas vertentes: aquela que ocorre a venda indireta, quando há a 

incidência de um intermediário, no caso da entrada de outro produtor, um mercado local, uma 

cooperativa, entre outros, e a venda direta - que consiste na entrega direta do produtor ao consumidor. 

Além disso, outras denominações também aparecem na literatura, como mercados de proximidade ou 

mercados locais (DAROLT, 2012). 

Com a venda direta cria-se a possibilidade do preço reverter majoritariamente para os agricultores 

destacando-se como uma forma de valorização dos produtos locais, em virtude dos benefícios que 

pode trazer para os agricultores, consumidores e em particular para as zonas rurais. 

Conforme Caccia Bava (2015), os circuitos de proximidade alimentares como também podem ser 

chamados os CC possuem uma perspectiva multidimensional que pode ser composta em três vertentes: 

1. Dimensão econômica: os agentes locais mobilizam os recursos do território para aumentar a sua 

competitividade e explorar novos mercados; 

2. Dimensão sociocultural: os valores ligados à identidade e ao patrimônio fundamentam e 

reforçam o processo de desenvolvimento; 

3. Dimensão político-administrativa: maior protagonismo dos governos locais. 

Ao contrário desse mecanismo, temos o circuito longo, que é predominante na economia 

contemporânea. Como destaca, 

por circuitos longos entendemos, por exemplo, a exportação de commodities. A soja 
que é plantada na região central do país e que é exportada para a China. Tomemos 
este exemplo. A plantação extensiva de soja requer grandes áreas e acaba por 
concentrar ainda mais a terra no Brasil, expulsando a agricultura familiar. As 
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técnicas de produção são todas mecanizadas, requerendo grande maquinaria e 
técnicos especializados para operá-las. Tudo isso requer muito capital. É preciso 
investir em silos, estradas de ferro, portos, navios, sem considerar o enorme gasto de 
energia. Os circuitos longos, ao contrário do que prega a ideologia do mercado, 
pauperizam o território em que operam, retiram dele recursos naturais e a riqueza 
gerada pela produção, que é transferida para os centros financeiros internacionais. 
Como seu objetivo não é o desenvolvimento do território, também não se 
preocupam com a degradação ambiental que geram. Com a adoção de novas 
tecnologias, dos avanços na mecanização e na automação, estes grandes 
empreendimentos passaram também a absorver muito pouca mão de obra local. O 
saldo para os atores locais e o desenvolvimento do território não é favorável 
(CACCIA BAVA, 2015). 

O sistema de distribuição preponderante de circuitos longos favorece as empresas de grande porte, 

nacionais e multinacionais, grupos que possuem forte lobby econômico e forte influência política e 

financeira. Desta forma, os governos, capturados por estes interesses, orientam as políticas públicas 

para lhes dar suporte em seu crescimento e lucratividade (CACCIA BAVA, 2015). 

Argumenta o referido autor que os circuitos longos alimentam a concentração de renda e favorecem o 

alcance do fim último das grandes organizações, a maximização do lucro e centralização do poder no 

mercado. Aprofundam as desigualdades sociais levando uma população “marginalizada” a criar 

formas alternativas de geração de renda e trabalho, que por muitas vezes redundam em práticas de 

Economia Solidária. 

Como observa Coraggio (2003), nos seus estudos sobre estratégias de sobrevivência local, estas 

surgem da incapacidade do “sistema” de incorporar a todos, fazendo com que as pessoas, famílias, 

grupos e comunidades locais recorram, crescentemente, à “táticas coletivas de sobrevivência” e nesse 

contexto, os denominados empreendimentos econômicos solidários (EES) se apresentam como formas 

de trabalho associativo, que favorecem a autogestão com consequente valorização da construção de 

redes colaborativas e novos modelos de produção e consumo pautados na democracia, em que podem 

ser lançadas as bases para a autonomia desses empreendimentos. 

Por sua vez, Caccia Bava (2016) comparando os dois modelos de comercialização, o de circuitos 

longos de produção e consumo e o dos circuitos curtos que são o campo de atuação dos atores e da 

economia local, argumenta que não há como substituir o primeiro pelo segundo, o que para ele seria 

utópico. A recomendação do autor é o fortalecimento progressivo dos setores e atividades da 

economia que possibilitam a integração de pessoas que necessitam desenvolver suas próprias 

capacidades de inserção social a partir de suas iniciativas. 

Em vista disso, constatamos em Darolt et al. que: 

os circuitos curtos são inspirados em experiências de desenvolvimento local, com 
todas suas variantes, economia solidária, comércio justo, e agrega um novo 
componente, a preocupação com a sustentabilidade ambiental. A proposta é que, ao 
fortalecer os circuitos curtos de produção e consumo, o projeto de desenvolvimento 
busque a criação de oportunidades para os atores locais, maiores possibilidades de 
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promover a sustentabilidade ambiental, a equidade social e a qualidade de vida no 
território (DAROLT; LAMINE; BRANDENBURG, 2013). 

A literatura consultada sobre Circuito Curto, mesmo que ainda escassa, inscreve os CC no Brasil como 

um conjunto de iniciativas que contribuem para construir um novo modelo de desenvolvimento 

econômico mais humanitário, em oposição às lógicas de industrialização e globalização na circulação 

e na distribuição de alimentos, por uma parte, e de intensificação e especialização da agricultura, por 

outra parte (RETIÈRE, 2014). 

As experiências mais conhecidas de CC no Brasil ocorrem no âmbito da agricultura familiar. Essas 

experiências procuram realizar a produção e o consumo dentro do mesmo território sempre que 

possível o que fortalece o desenvolvimento local, beneficiando a cidade ou região, não se tratando 

apenas de encurtamento de distâncias, mas também de estruturar uma economia de organizações 

locais pequenas e médias, que estimulem a circulação de capital, articulem cadeias produtivas, 

absorvam a mão de obra local, necessitem de pouco capital e utilizem baixa tecnologia, abrindo 

espaço para que estas iniciativas sejam também empreendimentos populares de maior alcance 

(CACCIA BAVA, 2015). 

A questão da proximidade geográfica estabelece um ponto fulcral para definir o CC, já que o mesmo 

se dá pela manifestação das relações de circulação de produtos frescos locais que são comercializados 

em quantidades proporcionais à produção. E também podem estabelecer redes de comercialização, 

criação de laços e vínculos de confiança entre produtor/ consumidor e estabelecer novas formas 

relacionais de governança. 

Entretanto, o CC não se restringe a um sistema de distribuição estritamente definido. Existe uma 

grande variedade nas lógicas seguidas e nos processos observados, nos modos de produção, de 

circulação e de compra (RETIÈRE, 2014). Podem ocorrer modificações ou até hibridizações nos 

modos de execução de venda do produtor quanto no modo de aquisição do consumidor, como também 

nos casos em que há intermediários. 

Dentro da modalidade CC, está presente uma série de dispositivos de caráter coletivo ou individual 

que contam ou não com o compromisso do consumidor e possuem maior ou menor engajamento 

político (RETIÈRE, 2014). Dito isto, podemos citar, como exemplo de CC, as feiras de produtores 

familiares. As feiras geralmente são realizadas por meio de uma parceria entre as prefeituras (poder 

público local), os produtores e eventualmente contam com a participação de consumidores e por 

muitas vezes contam com instituições de fomento à agricultura ecológica (institutos de assessoria 

técnica, pesquisa, extensão, ONGs e universidades). 

Julgou-se interessante pesquisar a origem da palavra feira e verificou-se que vem do latim “feria”, que 

significa dia santo/feriado, é que deu origem ao termo “feira” em português, “feria” em espanhol ou 

fair em inglês; elas podem ser compreendidas como o meio mais antigo de relação comercial entre 
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consumidores e produtores (DAROLT, 2012). 

As feiras são baseadas num regulamento que exclui atravessadores e valoriza os produtos regionais. A 

inclusão dos produtores na economia local mostra-se como uma possibilidade realizável, pois 

demanda uma escala de produção compatível com a do pequeno produtor e exige menores padrões de 

qualidade em comparação aos circuitos longos. Um dos pilares das unidades produtivas de pequena 

escala é o trabalho familiar, que tem uma carga intensa e deve aliar diferentes competências 

(produção, transformação e comercialização) no intuito de diminuir custos e agregar valor aos 

produtos (DAROLT, 2012). Os CC constituem-se como mecanismo de obtenção de renda para a 

agricultura familiar, aumentando as oportunidades para o crescimento de uma produção de qualidade e 

um mercado justo e solidário. 

5. Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa classifica-se como qualitativa, dado que, para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Definiu-se a pesquisa como do tipo analítica e 

descritiva. De acordo com Gil (1987), as pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição de 

determinadas características da população ou fenômeno e utilizam técnicas padronizadas de coletas de 

dados como questionários e observações sistemáticas proporcionando uma visão mais abrangente 

sobre o fenômeno estudado. 

O presente estudo está estruturado na construção de um arcabouço teórico focado no objeto de 

pesquisa, constituindo-se a pesquisa bibliográfica. Utiliza-se de pesquisa documental em que se 

consultaram registros nessas fontes conforme elencados adiante. Observou-se a Feira de Agricultura 

Familiar de Magé no sentido de uma primeira aproximação com a organização dos agricultores e 

planejou-se abordar os agricultores por meio de entrevistas. Isso porque essa Feira congrega 

agricultores familiares que se percebem envolvidos com atividades de Economia Solidária e na 

modalidade Circuito Curto de Comercialização. As fontes documentais consideradas como mais 

relevantes para esta pesquisa foram: (a)Regimento Interno da Feira da Agricultura Familiar de Magé 

de 01 de novembro de 2011, (b) Lei nº 2165/2012, que incidi a instalação e funcionamento da FAFM, 

(c) A publicação da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2009, instituída pelo Decreto nº 4.764, de 24 de 

junho de 2003, que cria a SENAES no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego e (e) Decreto nº 

8894, de 03 de novembro de 2016, que rebaixa a SENAES para Subsecretaria na nova estrutura do 

Ministério do Trabalho, com a redução de dois Departamentos, perda de cargos de direção e saída do 

economista Paul Singer e entrada do subsecretário escrivão aposentado da Polícia do Estado do Paraná 

Natalino Oldakoski. 
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Em campo, conduziu-se a pesquisa empírica por meio de entrevista com roteiro semiestruturado, visto 

que, a entrevista é o instrumento por excelência da investigação social, pois, além de dados que se 

busca em outras fontes, esta possibilita extrair aspectos provenientes de uma conjuntura cultural e 

social (MARKONI; LAKATOS, 2003). Os sujeitos da pesquisa foram definidos de acordo com os 

critérios previamente estabelecidos, levando-se em consideração o seu envolvimento com a Feira da 

Agricultura Familiar de Magé/RJ. Além desse critério, a acessibilidade aos sujeitos foi considerada 

importante para a seleção dos entrevistados nessa fase preliminar em que se encontra a pesquisa de 

campo. 

As categorias de análise, apresentadas abaixo no Quadro 02, foram definidas a priori com base na 

pesquisa bibliográfica. 

Quadro 02 - Categorias de Análise da Pesquisa 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Navarro (1997), Singer (2013) e François (2000). 

Julgou-se adequado como técnica de análise de dados nesta pesquisa a análise de conteúdo nos moldes 

de Bardin. Conforme a autora, “a análise do conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que tem como intuito obter por meio de procedimentos a descrição do conteúdo das 

mensagens que possibilitem a inferência de conhecimentos referentes a estas mensagens” (BARDIN, 

1977). 

6. Análise de Dados da Pesquisa Documental 

A Feira da Agricultura Familiar de Magé foi inaugurada no dia 28 de julho de 2012 no bairro de 

Piabetá (pertencente ao distrito de Inhomirim) em Magé. Foi uma iniciativa conjunta entre a Secretaria 
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Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Emater-Magé e da ONG AS-PTA 

(Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa), atendendo a uma demanda apresentada 

pela COOPEMAGÉ e pela Associação de Produtores Rurais de Magé (AS-PTA, 2012). 

Os municípios de Magé, Nova Iguaçú, Japeri foram selecionados para o Convênio 198/09 do 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), cujo objetivo é o apoio à agricultura urbana e 

periurbana na região metropolitana no Rio de Janeiro, fortalecendo os sistemas locais de produção e 

abastecimento de alimentos, com ações de formação, assistência técnica, fomento e monitoramento 

dentro dos princípios da Economia Solidária e Agroecologia. O convênio supracitado insere a presente 

experiência da Feira como uma expressão de ES. 

Várias ações de fomento à comercialização local foram iniciadas a partir dai, sendo que, Magé possui 

características rurais, com cerca de 1640 estabelecimentos agrícolas, sendo 90% deles com áreas 

inferiores a 20 hectares, o que caracteriza áreas de exploração da agricultura familiar 

(MDS/EMATER-RIO, 2011). 

Antes da realização do convênio, os agricultores não conseguiam escoar toda sua produção na 

localidade; direcionavam tanto para a Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro 

(CEASA) ou acabavam contando com a presença de atravessadores, o que não lhes proporcionava o 

ganho econômico devido e acarretava na não utilização da totalidade de suas terras. A Feira, por sua 

vez, segundo o técnico da EMATER contatado, fez com que a produção passasse a ser totalmente 

escoada para a Feira. 

A FAFM comercializa legumes, verduras, frutas, mudas, plantas ornamentais e outros produtos 

oriundos da produção local, como doces, temperos, sabonetes e alimentos prontos para o consumo 

diretamente das mãos dos produtores. Os principais produtos da agricultura familiar são banana, 

aipim, inhame, cará, hortaliças, pimenta, quiabo e jiló (AS-PTA, 2012). 

O referido convênio forneceu barracas e balanças para a realização da Feira da Agriculta Familiar de 

Magé (FAFM) entre outros equipamentos e uma verba de extensão rural para fornecimento de cursos 

de capacitação, por exemplo, para os feirantes (como atuar na feira, regulação sanitária, entre outros). 

Magé, segundo dados do IBGE (2016) apresenta um território exclusivamente agrícola que abrange 

75,9 km², de um total de 386,80 km² que compõe o total do município. 

A FAFM é uma organização comercial de produtores cujo propósito é eliminar os atravessadores 

convencionais que nesta transação (circuitos longos) são os que mais lucram, constituindo um 

exemplo de comercialização temporária que foge ao esquema usual de distribuição dos outros 

programas comerciais – como supermercados, sacolões, feira livre e mercados, assim como 

documentado no Convênio 198/09-MDS. 

O local escolhido para realização da Feira também é utilizado por empreendimentos comerciais locais 
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como lojas, mercado, restaurante, bares, entre outros, o que para os entrevistados torna a Feira um 

evento integrado a outras atividades locais. 

A FAFM funciona todos os sábados impreterivelmente de 07h00min às 14h00min horas alinhada com 

o horário de comercialização dos estabelecimentos da localidade. 

A FAFM possui um Regimento Interno que contém regras e critérios definidos para sua manutenção e 

realização das atividades de comercialização desenvolvidas. 

O agricultor, para participar da Feira deverá atender os seguintes pré-requisitos, conforme Capítulo III, 

art.3º do Regimento: 

a. Ser agricultor familiar ou pequeno produtor rural ou periurbano no município de Magé, ou 

executar produtos processados de transformação; 

b. Aceitar ser inspecionado pela Coordenação da FAFM ou por técnico da EMATER-RIO, ou 

técnico da SMDEA e ter o compromisso de atender a todas as recomendações e melhorias 

solicitadas (MAGÉ, 2011). 

Atualmente, a FAFM conta com 25 produtores e suas famílias, envolvidos com a divulgação e o 

fortalecimento da agricultura familiar e inspecionados por uma Comissão de Coordenação. 

Cada agricultor participante tem direito a voto e também pode ser votado. Em relação às mercadorias, 

os preços são estipulados e praticados de forma livre. 

No que tange sua institucionalidade, em 2012, por iniciativa dos produtores foi enviado ao Poder 

Legislativo um projeto de Lei que fundamentaliza a Feira da Agricultura Familiar de Magé como a 

primeira Feira regulamentada do Brasil; essa Lei de nº2165 institui a Feira e impede qualquer gestão 

política futura de modificá-la ou acabar com a mesma, garantindo sua perpetuidade. 

Tal Lei foi sancionada pelo então Prefeito Nestor Vidal Neto no dia 01 de junho de 2012; nela consta 

os procedimentos de controle de operação e de manutenção da Feira junto ao Poder Público, o qual 

passa a ter a função de fiscalização de infrações e acompanhar a presença mensal dos agricultores 

rurais familiares. 

Buscando realizar uma agricultura em bases agroecológicas, um grupo de agricultores constituiu, com 

o apoio da Associação dos Produtores Biológicos do Rio de Janeiro (ABIO), um sistema de 

certificação orgânica participativa (AS- PTA, 2012), que consiste no mecanismo de auxiliar quem já 

possui a certificação, fiscaliza e auxilia quem deseja obter a mesma. Contudo, a maioria dos 

agricultores familiares partícipes da FAFM ainda não está habilitada a receber essa certificação 

orgânica. 

A FAFM tem se constituído num ambiente oportuno para mediar a relação entre agricultores e 

consumidores; dessa forma, no mês de agosto do ano de 2016 a mesma feira passou a ser reproduzida 
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no calçadão do Centro de Magé às quartas feiras e não somente ao sábados no bairro de Piabetá. 

7. Análise dos Dados Empíricos Orais 

Foram abordados nessa fase preliminar da pesquisa três agricultores partícipes da Feira da Agricultura 

Familiar de Magé, que pertencem à iniciativa da Feira desde o início, sendo estes: o ex-diretor da 

Associação dos Agricultores de Magé; o atual presidente da Cooperativa dos Agricultores de Magé 

(COOPAGÉ) e uma agricultora familiar componente da Comissão de Organização da FAFM. Ao ser 

questionados sobre o motivo da criação da Feira, cada um dos três depoentes relatou distintas 

motivações dos agricultores para se envolverem na Feira da Agricultura Familiar de Magé. 

Conforme o relato da agricultora familiar, entrevistada nº 3 (ET3), a principal motivação foi “criar um 

novo canal de comercialização dos nossos produtos, direto sem atravessador”. Já o agricultor e ex-

diretor da Associação de Moradores de Magé enxerga a Feira da Agricultura de Magé como uma 

oportunidade para agregar conhecimento à sua experiência prévia como feirante em outro município e 

também aumentar a produção dos agricultores familiares. 

Quando indagados sobre como os agricultores se relacionavam no âmbito do trabalho antes da criação 

da feira foi relatado que: 

a maioria...aquele negócio...vendia para camelô, outros mandava pro CEASA, era 
explorado...era explorado de três maneiras mandando mercadoria pro CEASA, aí 
tinha barraqueiro, aí o freteiro daqui, o lá da região...você pagava o frete daqui, o da 
região e além de tudo [...] pagava a caixa e ainda, as vezes mentiam dizendo que o 
produto era comprado diretamente do agricultor [...] (Entrevista com o agricultor e 
ex-diretor da Associação de Moradores de Magé em junho de 2017). 

Quando abordados sobre os princípios que orientam os agricultores nessa nova atividade, foi 

ressaltado como um ponto em comum, a valorização da produção de cada família e também a 

possibilidade de variar os produtos ofertando mercadorias de outras famílias, obedecendo as regras 

acordadas entre eles, como observado na seguinte fala da Entrevistada (ET3) abaixo: 

o princípio que agente defende é tá...só trazendo pra feira produto da agricultura 
familiar né?! E a gente tem o princípio assim [...] de ter variedade de coisa, tá 
sempre com coisa nova pra poder fazer a diferença, tudo sempre fresquinho 
colhendo sempre a tarde, um dia anterior [...] a gente não compra nada de fora, a 
gente só compra o que produz em Magé, a gente só pode comprar 30% (da 
produção) de outro produtor por exemplo assim, meu milho acabou aí meu vizinho 
tem e ele não vem na feira aí eu posso comprar com ele pra vender na Feira[...] 
(Entrevista com a agricultora familiar e componente da Comissão de Organização da 
FAFM em junho de 2017). 

Ainda sobre esses princípios, o entrevistado ET1 ressalta que o produto local das famílias deve ser 

respeitado e ainda destacou que qualquer produtor que tente não respeitar este princípio não será 

acatado pela Comissão de Organização da Feira e o produtor estará sujeito a ser suspenso da FAFM. 
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Foi relatado também que o alimento fresco é requerido pela Comissão e esperado pelos consumidores, 

o que se torna um princípio a ser seguido pelos agricultores familiares. 

Quanto à organização dos agricultores em relação à sua participação como integrante da Feira foi 

relatado que todos seguem o Regimento Interno como pré-requisito para entrar na Feira e cabe à 

Comissão de Organização da FAFM verificar, se as regras de fato estão sendo cumpridas como 

notamos na fala da entrevistada ET3 a seguir: 

as regras que estão no Estatuto, o pessoal tem que seguir as regras né? Regra de 
horário, regra de entrada de carro, regra de arrumação, as faltas...não pode ter 
faltas... tem o mínimo... só quando for necessário entendeu? Essa regra é a Comissão 
que acompanha e a gente leva pra reunião no caso de quando não há o cumprimento 
que aí é votado entendeu? Tudo certinho e na base da democracia. 

Uma circunstância que não havia sido esclarecida na pesquisa documental é a questão do escoamento 

da produção para fora da FAFM pelos agricultores familiares, em que o Regimento permite que estes 

também vendam nos seus próprios sítios, seus produtos para compradores interessados. 

Ainda no tocante a organização dos agricultores na FAFM, houve relatos sobre a prática da troca - 

produtores que trocam produtos entre eles e também muita informação. Existe uma relação de 

mutualidade que permite várias ações de trocas entre os envolvidos com o processo da feira, há um 

sentimento de reciprocidade. O entrevistado ET2 relatou que começou a comercializar certa variedade 

de hortaliça devido a sementes que ganhou de outro agricultor familiar. 

No que corresponde à relação dos agricultores familiares com os consumidores, a preocupação 

principal é com o conhecimento da origem dos produtos e essa confiança, segundo DAROLT (2012), 

gera uma valorização por parte dos consumidores. 

O Circuito Curto visa expressar o conceito de proximidade entre o produtor e consumidor; este 

princípio de proximidade favorece a confiança e pereniza as relações (RETIÈTE, 2014). O 

entrevistado ET2 salienta este princípio quando indagado a respeito desse fato: 

[...]quando os fregueses conhecem os nossos produtos e vêm comprar, eles estão 
ajudando a gente a nos fortalecer...não é só financeiramente, mas conhecemos novas 
pessoas, a gente troca conhecimentos, troca receitas, faz amizade...aí quando eu não 
vou, tem freguês que liga pra minha casa pra saber como eu estou. 

Depoimento semelhante se observa com o entrevistado ET3 ao dizer que, 

as pessoas (consumidores) gostam muito...eles vêm, conversam, conhece os 
produtos, sabe? Perguntam como é produzido, perguntam como fazer, 
entendeu?[...]tem gente que quer visitar até a nossa propriedade[...] Então, entre a 
gente agricultor e entre o consumidor houve assim...uma proximidade...eles 
conheceram como que é produzido né? E como nosso produto é fresquinho...depois 
que as pessoas começam a ir na Feira [...] eles sentem falta da gente quando vê fala 
ah! o que aconteceu? Você não veio. Se torna uma família né?! 

O Circuito Curto de comercialização que vem orientando as práticas na Feira dos Agricultores vem 
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provocando mudanças nos ganhos econômicos pela diminuição de intermediários conforme expressou 

a entrevistada ET3 no seguinte trecho: 

antes da Feira não tinha excesso (de produção) porque você tinha mercado pra 
vender, só que você não vendia direto...o preço ele é menor né? Você vindo pra 
Feira o lucro é maior [...] a gente pega e traz um pouco de mercadoria [...]mas tem 
um valor significativo de ganho, a gente não tem o atravessador, então o que o 
atravessador ganhava, ganhando somos nós. 

Notamos também, que um dos principais desafios para os agricultores familiares da FAFM é a 

definição dos preços das mercadorias, de forma a manter certa padronização. Por isso, se baseiam em 

alguns fatores como: custos da produção, preço de mercado ou processo de negociação juntos aos 

demais participantes. Porém, a adoção dessas padronizações é opcional, visto que cada agricultor 

possui livre autonomia para a definição dos preços. Outra questão observada é a visão dos sujeitos em 

relação a iniciativa como uma forma de resistência ao sistema econômico dominante como a depoente 

ET3 que acredita que não se trata de uma manifestação de resistência, mas sim, uma forma de 

reconhecimento da produção local e valorização da agricultura familiar, que segundo ela, sempre foi 

desvalorizada pelo consumidor e pelas políticas governamentais em detrimento do agronegócio. Já o 

entrevistado ET1, acredita que é uma forma de resistir à cadeia dos grandes negócios, pois elimina os 

atravessadores, e nesse sentido quem está envolvido na Feira está extinguindo velhas maneiras de 

comercialização. Dos entrevistados nessa fase inicial somente um deles tem familiaridade com o 

termo “circuito curto” como um conceito que fundamenta a Feira de Agricultura Familiar de Magé; os 

outros dois entrevistados não caracterizaram a experiência de venda direta como tal, mas sim com os 

termos “vender direto pro consumidor” ou “retirar os atravessadores”. 

De um modo geral, percebeu-se que há algo forte que move esses agricultores familiares congregando-

os e organizando-os em torno da Feira dos Agricultores sob a crença de que adotando formas 

inovadoras de se organizar e de comercializar seus produtos, podem retificar a autonomia do seu 

trabalho de agricultor familiar e gerar uma maior sustentabilidade socioeconômica desse grupo social, 

não importando o termo que recebe essa modalidade de comercialização. 

DISCUSSÃO FINAL 

O presente artigo teve como finalidade apresentar uma síntese histórica sobre a temática de Economia 

Solidária e suas manifestações contemporâneas trazendo a análise da experiência de um grupo social 

de agricultores familiares, que tem se apropriado de princípios da ES, na busca de soluções para a sua 

situação de desproteção das políticas sociais. Sendo a experiência desses agricultores organizados na 

Feira de Agricultura Familiar do município de Magé (FAFM) na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro a base empírica da pesquisa. 

Buscamos salientar, através da literatura especializada que a espiral que conduz à exclusão deixando à 
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margem, trabalhadores desempregados e sem pertencimento social é um forte propulsor da ES 

(FRANÇA; LAVILLE, 2004). Deste modo, por meio dos empreendimentos considerados solidários, 

trabalhadores sem ocupação formal e que se encontram à margem da sociedade, têm procurado obter 

seu sustento mesmo que seja de caráter temporário e com isso, redescobrir seu papel como sujeito 

social. 

Procuramos expor o importante marco brasileiro da criação da criação da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES), em 2003, consolidando-se no país a sua institucionalização, 

devidamente reconhecida pelo Estado, da ES como uma Política Social, a partir de uma inciativa 

popular inserida no conjunto das políticas sociais do Estado brasileiro (MTE, 2007) e que atualmente, 

a SENAES se encontra como subsecretaria do Ministério de Trabalho e Emprego, porém, ainda 

existem atividades de financiamento e fomento à ES no país. 

O trabalho focou tipologias de caráter inovador da ES, destacando-se, entre as expressões atuais de 

ES, a tipologia do Circuito Curto de Comercialização (CC) que consiste na forma de comercializar os 

produtos permitindo diminuir significativamente o número de intermediários entre o produtor e o 

consumidor (FRANÇOIS, 2000) sobre a qual a experiência dos agricultores familiares em questão 

tenta se calcar. 

A pesquisa explora a ideia de Circuito Curto de Comercialização na prática dos agricultores familiares 

organizados na Feira de Agricultura Familiar do município de Magé e, embora reconhecendo-se que a 

ideia de Circuito Curto seja ainda objeto em construção no Brasil, com base em outras experiências, e 

na vontade desses agricultores, essa prática pode corroborar a autonomia e emancipação do trabalho 

do agricultor familiar na região, e dessa forma, gerar um desenvolvimento socioeconômico local mais 

sustentável. 
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RESUMO 
Em poucos anos, com o auxílio dos observatórios sociais, o Brasil estará diferente, avançando com uma cultura 
de controle cidadão e participação ativa na vida pública. O presente estudo pretende discutir os principais 
conceitos correlatos ao controle social e cidadania e relacioná-los com a atuação dos observatórios sociais no 
Brasil. Serão apresentadas as principais caraterísticas desse tipo de organização e discutido seu poder de atuação 
e capacidade de instigar uma mudança na sociedade. Conclui-se que os observatórios sociais podem ser 
indutores para grandes melhorias na sociedade brasileira ao favorecerem a atuação sociedade civil organizada 
entorno do controle social. 
Palavra-chaves: observatórios sociais; controle social; participação; cidadania; accountability. 
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OBSERVATÓRIOS SOCIAIS: 
O PODER DO CIDADÃO 

SAGER, Ian 

BOSSI, Alexandre 

INTRODUÇÃO 

Em poucos anos o Brasil pode se encontrar numa situação em que a população esteja mais atenta e 

participante da vida pública e conseguindo cobrar por uma gestão mais austera e eficiente do governo. 

Graças a ação de algumas organizações, conhecidas como observatórios sociais, essa visão já é 

realidade em alguns poucos municípios brasileiros. 

Os observatórios sociais, apesar de existirem no Brasil há mais de 10 anos, estão em rápida acessão e 

possuem um grande potencial transformador. Dessa forma, é válido um estudo acerca do 

funcionamento dessas organizações e de como elas podem contribuir para a melhora da gestão pública 

no Brasil. 

Considerando o atual contexto sociopolítico brasileiro de crise e a indignação da população com os 

frequentes atos de corrupção, vê-se que os avanços ocorridos nas últimas duas décadas no que se 

refere ao controle social, em especial as iniciativas organizadas como a criação de observatórios 

sociais de contas públicas, são um alento. O objetivo geral deste artigo se define como: identificar a 

capacidade transformadora dos observatórios sociais no Brasil. Os objetivos específicos são: i) 

explorar as relações conceituais entre cidadania, controle social e accountability no contexto 

brasileiro; ii) apresentar os principais aspectos facilitadores e dificultadores do controle social e; iii) 

caracterizar os observatórios sociais de contas públicas do Brasil. 

O trabalho, de natureza descritiva e abordagem qualitativa, foi construído com base em pesquisa 

bibliográfica e documental. Utilizou-se referenciais teóricos nacionais, dando um maior enfoque aos 

dados mais recentes e relevantes para o estudo, bem como buscou-se dados e documentos relativos a 

estrutura dos observatórios sociais e à legislação que rege esse tipo de organização. 

A próxima seção discutirá os principais conceitos correlatos de cidadania, controle social e 

accountability, sob a perspectiva de alguns autores da área. Na seção seguinte comentaremos os 

obstáculos e as alavancas ao controle social. Em seguida serão apresentados os observatórios sociais e 

suas principais características. Por fim, na conclusão é discutido o potencial dos observatórios em 

promover a mudança através da transparência, educação fiscal e controle social. 

1. Controle social e transparência 

Uma pequena cidade, tomada pela corrupção, consegue ter acesso a informações da prefeitura e 
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descobre documentos que comprovam diversas irregularidades. A partir das ações de um grupo de 

amigos, com o apoio e participação da população, consegue derrubar e prender o prefeito, e se inicia 

uma cultura de controle cidadão e participação nesse município. 

O caso citado aconteceu de fato numa pequena cidade do interior de São Paulo, Ribeirão Bonito. 

Desvio de verbas, fraudes em licitações e compras irregulares foram descobertas por uma Organização 

Não Governamental – ONG – chamada “Amigos Associados de Ribeirão Bonito” – Amarribo – e a 

partir dessa atuação foi possível, no ano de 2002, caçar o prefeito. Desde então a população, com o 

apoio da Amarribo, aprendeu a fiscalizar o Executivo e o Legislativo, participando e acompanhando 

constantemente as sessões de câmara. 

A comunidade de Ribeirão Bonito é um exemplo de cidadania ativa1, mostrando um sentimento de 

pertencimento e união por parte da população e apresentando um real comprometimento com o que 

acontece no município. Para Bossi (2015) um cidadão ativo é aquele que está ciente nos temas que 

afetam a comunidade em que vive e que participa das decisões políticas, enquanto um cidadão não 

ativo é aquele que não acompanha a gestão governamental e exerce apenas o seu direito/dever de voto 

nas eleições. 

A ação da Amarribo não seria efetiva se não contasse com o apoio dos cidadãos. O engajamento da 

população na fiscalização e na cobrança, bem como na definição de metas coletivas e na construção da 

comunidade, é a chave para as grandes mudanças e para a melhoria da efetividade da administração 

pública. A parceria entre a população e os atores políticos contribui para a construção da confiança 

pública no governo, elevando a qualidade da democracia e fortalecendo a capacidade cívica (OCDE, 

2001). 

Em uma democracia menos madura, como normalmente é visto no Brasil, a cidadania ativa é pouco 

avançada. A população não possui conhecimento nem incentivo para acompanhar a gestão política e 

econômica da cidade, e tem poucos espaços para a monitorar e opinar sobre as políticas públicas e na 

execução dos gastos. Percebe-se também um menor comprometimento do agente público e da 

sociedade com essa participação cidadã, sendo comum discursos que trazem o voto como única forma 

de exercício da cidadania. 

O’Donnel (1998) classifica a democracia brasileira como uma democracia delegativa, na qual a 

sociedade dá plenos poderes aos governantes eleitos, se ausentando dos demais aspectos da vida da 

comunidade. O não uso dos instrumentos de participação cidadã e a não exigência de prestação de 

contas por parte dos governados caracteriza o déficit de accountability, segundo o autor. 

Accountability é definido como o processo de contínua responsabilização dos governantes por seus 

                                                        
1 “Cidadania significa um conjunto de direitos e deveres aos quais um indivíduo – o cidadão – está sujeito em 
sua relação com a sociedade em que vive. O termo cidadania provém do latim civitas, que significa cidade. 
Assim, a cidadania é uma condição que permite ao cidadão ser membro de uma sociedade organizada.” 
(BOSSI, 2015). 
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atos e omissões perante os governados (ABRUCIO; LOUREIRO, 2005). É um conceito que envolve 

tanto a responsabilidade dos representantes eleitos de prestarem contas à comunidade quanto a 

capacidade de punição por parte da população. 

No que se refere a capacidade de resposta da população, Behn (1998) divide a accountability em duas 

macro fases: a primeira voltada ao combate à corrupção e a segunda voltada ao desempenho, 

aproximando da visão gerencialista da administração pública. 

O cidadão pode participar da vida pública e exercer seu direito de accountability, para além do voto de 

diversas formas, como no exemplo do município de Ribeirão Bonito. O monitoramento de 

informações públicas, o engajamento na coprodução do bem público e a manifestação de suas 

expectativas são alguns exemplos de participação. 

Um dos principais insumos para o exercício da cidadania e condição para o accountability é a 

disponibilidade de informações públicas qualificadas, transparentes e fidedignas. Somente quando 

compreende o que acontece na administração pública que o cidadão poderá participar ativamente da 

gestão pública, criticando, opinando e contribuindo. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 houve muitos avanços institucionais-legais 

acerca da transparência e do acesso à informação. A própria Carta Magna traz em seu art. 5º, XXXIII, 

que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (BRASIL, 

1988). Ainda assim, nossa constituição apresenta, no art. 37, o princípio da publicidade como um dos 

balizadores da atuação da administração pública, segundo o qual o Estado deve trabalhar de forma 

clara, devendo divulgar suas ações para a sociedade. 

No ano de 2000, foi publicada a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – (BRASIL, 2000), que 

disciplina alguns cuidados e limites a serem seguidos pela gestão pública em relação às contas 

públicas e trata da transparência em seus artigos 48 e 49. A LRF foi complementada pela Lei da 

Transparência (BRASIL, 2009), que determinou que todas as entidades públicas apresentem portais de 

transparência com informações detalhadas da execução orçamentária, estabelecendo prazos para a 

divulgação das informações, disciplinando a obrigatoriedade de audiências públicas na elaboração dos 

planos e leis orçamentárias, dentre outros. 

Posteriormente, em 2011, foi sancionada a Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011), que 

apresentou garantias a todo cidadão para o acesso a dados e informações governamentais, além de 

determinar que todo órgão que recebe recursos públicos deve divulgar como eles estão sendo 

aplicados e sob qual motivação. 

Embora tenha alcançado avanços significativos nos últimos 30 anos, a efetividade das leis de acesso à 

informação está vinculada a sua utilização pelos cidadãos no acompanhamento e avaliação da 
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performance governamental. O desafio é fazer a população conseguir chegar a esses dados, que muitas 

vezes, apesar de públicos, são de difícil acesso e compreensão. 

Nessa linha, Bossi (2015) destaca que uma das principais causas para a baixa utilização da 

transparência no Brasil é, 

justamente, a pouca motivação e a baixa noção de cidadania ativa que tem o povo 
brasileiro. Seja por questões culturais, em razão de nossa herança histórica 
(CARVALHO, 2009), seja por despreparo educacional ou pela opressão da classe 
dominante que não estimula esse tipo de participação, o fato é que nossa sociedade 
tem-se mostrado pouco participativa. (p. 246) 

Mesmo assim, os brasileiros têm se mobilizado para participar da vida pública do país motivados pela 

indignação com escândalos de corrupção e com o mau uso do dinheiro público, como pode ser visto 

pelas constantes manifestações que vem ocorrendo nos últimos 4 anos. No âmbito da sociedade civil 

organizada observa-se o surgimento e o crescimento de organizações que buscam agir de modo mais 

qualificado a fim de reformular as formas de participação e empoderar a população para exercer o 

controle social. 

2. Alavancas e obstáculos 

O arcabouço legal que dá suporte e estímulo à transparência e à participação cidadã no controle do 

dinheiro público, tem como pano de fundo a possibilidade do uso de meios eletrônicos como forma de 

acesso às informações. Efetivamente, as tecnologias de informação e comunicação – TICs jogam um 

importante papel como facilitadoras do processo de transparência. O governo eletrônico, também 

conhecido como e-gov, apresenta vantagens como celeridade, possibilidade de interatividade, 

comparabilidade, segurança e redução de custos. 

Para Santos, Bernardes e Rover (2012), a influência e importância das contribuições possibilitadas 

pelas TICs à administração pública podem ser compreendidas na criação de processos que facilitam e 

ampliam a transparência das informações sobre os atos e gastos dos atores públicos, inibindo práticas 

clientelistas e de corrupção. Atualmente, além da obrigação legal, é natural e desejável que todas as 

entidades públicas, grandes ou pequenas, tenham seus portais da transparência. 

Em 2011, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – Cepal – apresentou o documento 

O governo eletrônico na gestão pública, preparado por Naser e Concha, onde destaca que a pressão 

popular sobre os organismos públicos para melhorar seus serviços, aumentar sua eficiência e mostrar 

maior transparência são cada vez maiores, e as novas tecnologias são fundamentais para atender essas 

demandas. As tecnologias são um potente agente cristalizador da mudança, otimizando os processos 

de trabalho e convertendo-se em grande ajuda para o agente público e para os cidadãos. 

Vale ressaltar, ainda, o papel que novas ferramentas de comunicação podem exercer no fortalecimento 

da transparência e da cidadania. Aplicativos para celulares e tablets representam uma boa 
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possibilidade de interação entre o poder público e a população. Da mesma forma, comunidades de 

redes sociais, como o Twitter, Facebook e o WhatsApp, despertam em grande parte da população, 

possibilidades de compartilhamentos e trocas de conhecimento, fazendo circular informações numa 

grande velocidade. 

Não resta dúvida pois, que além de todo suporte que a legislação brasileira confere a uma gestão 

transparente, a principal alavanca para que a transparência ativa seja uma realidade são as novas 

tecnologias. É um caminho sem volta que fortalece o controle social e atuação dos Observatórios 

Sociais. 

Não obstante, essa caminhada encontra obstáculos que devem ser superados. Dois merecem uma 

maior reflexão: a linguagem técnica sobre as contas públicas e a falta de vontade política dos agentes 

políticos em dar publicidade de todos os seus atos. 

No que tange à clareza das informações apresentadas, é importante que a linguagem utilizada para a 

apresentação das informações ao público seja acessível. Uma das razões pelas quais os governos não 

são percebidos como transparentes reside no fato de que os seus relatórios de gestão, principalmente 

os financeiros e orçamentários, não são considerados, em geral, de fácil compreensão (Bossi, 2015). 

Segundo Cardoso, Bemfica e Reis (2000) a opacidade informativa se apresenta como uma estratégia 

de poder relacionada com a forma com que são ativados os dispositivos técnico-burocráticos de gestão 

das informações. A transparência informativa vigente resulta de um sistema de comunicação paralelo 

aos canais oficiais do governo, que formam estruturas de informação dependentes de agentes políticos 

e administrativos, permitindo maior acesso à informação por parte de grupos sociais privilegiados. 

Assim, a opacidade informativa e a transparência informativa caracterizam uma situação estratégica 

que pode potenciar ações discriminatórias e políticas de favores. 

Portanto, soluções criativas como infográficos, mapas mentais, gráficos comparativos, análises de 

evolução, indicadores de cumprimento de metas, dentre outros, são desejáveis para que a linguagem 

dos números seja passada à população de forma mais palatável. 

Outro dificultador é a falta de vontade política dos agentes públicos para levar a cabo a implantação da 

transparência ativa. A cultura do segredo impera nas atitudes de diversos governantes que são avessos 

à cultura do acesso. E por isso, não investem tempo e recursos em prol da transparência, muitas vezes 

em claro descumprimento à legislação. 

Em países com pouco nível educacional – como é o caso do Brasil –, existe uma grande dificuldade de 

implantação de uma cultura de transparência e de valorização do cidadão como participante da gestão 

pública. Como destaca Amorim (2000), “no Brasil, os valores e padrões de conduta referentes à esfera 

pública sempre estiveram distantes dos valores democráticos, traduzindo-se no uso privado dos bens e 

serviços públicos, na corrupção, no descompromisso com o alcance e a qualidade dos serviços 

prestados à população”. 
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Faoro (2008 apud RAUPP; PINHO, 2013) expressa que em algumas regiões do País, notadamente no 

Norte e Nordeste, onde os traços do patrimonialismo estão arraigados no cotidiano e no trabalho da 

sociedade, fomentou-se o surgimento de problemas e disfunções na administração de organizações 

públicas brasileiras dos diversos setores. O autor nota a utilização frequente dos poderes e das 

instituições públicas para o contínuo exercício da dominação acompanhado de um processo de 

enriquecimento da camada dirigente da sociedade. 

Desta forma, com receio de que a transparência pública possa expor algum traço de corrupção, 

regalias ou má gestão, vários governantes dificultam ao máximo uma política de transparência nas 

entidades que controlam. Isso traz mais dificuldades para os agentes que querem exercer o controle 

social. 

3. Observatórios sociais 

O controle social exercido pela população costuma contar com o apoio de alguma forma de 

organização da própria sociedade, como a atuação dos conselhos sociais, criação de espaços de 

diálogo abertos pelos governos ou pelas ações de organizações não governamentais (ABRUCIO; 

LOUREIRO, 2005). 

A indignação com os escândalos de corrupção e a vontade de contribuir para a melhoria da qualidade 

da administração pública, principalmente no âmbito municipal, têm estimulado um voluntariado de 

cidadãos mobilizados para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Nos últimos anos, algumas 

iniciativas tiveram destaque em nosso país. 

Uma delas é a Amigos Associados de Ribeirão Bonito – AMARRIBO –, que mobilizou a sociedade 

local e diversas instâncias de controle institucional para apurar um esquema de corrupção naquele 

município paulista e levar à punição dos envolvidos. Experiência esta compartilhada nacionalmente 

dando origem à Rede AMARRIBO de Controle Social (DOIN et al., 2012). 

Outro conjunto de iniciativas articula-se na Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, 

que inclui movimentos em diversos municípios como a Rede Nossa São Paulo, Rio Como Vamos, 

Nossa BH, Nossa Salvador e Observatório Social do Recife, que surgiram inspirados na experiência 

colombiana Bogotá Cómo Vamos, que contribuiu para avanços na qualidade de vida da cidade 

colombiana, baseando-se na mobilização cidadã e na produção e acompanhamento de dados e 

indicadores. (DOIN et al., 2012). 

A iniciativa que tem ganhado mais destaque atualmente é a Rede de Observatórios Sociais do Brasil - 

OSB. A primeira entidade foi criada na cidade de Maringá, no Paraná. Incomodados pelos grandes 

escândalos de corrupção que assolavam a cidade e desviaram mais de 100 milhões de reais dos cofres 

municipais, foi criado, em 2006, o primeiro Observatório Social de Contas Públicas, “com o intuito de 
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proporcionar à sociedade oportunidades que promovam a coesão social, por meio da transparência e 

zelo na gestão dos recursos públicos”. O Observatório Social de Maringá – OSM, vinculado à 

Organização Não Governamental Sociedade Eticamente Responsável – SER, é uma associação sem 

fins econômicos e sem vinculação partidária que visa valorizar a cidadania e a ética. Formado por 

profissionais de diversas áreas, entre advogados, juízes, contabilistas, economistas, funcionários 

públicos federais e estaduais, empresários, estudantes e aposentados, a entidade mantém uma 

metodologia de trabalhos focado no acompanhamento de processos licitatórios, que vai desde a 

publicação do edital, a análise dos processos e a verificação da entrega do produto ou serviço. 

Inspirado na experiência do OSM, foi criada, em 2008, a Rede de Observatórios Sociais do Brasil – 

OSB –, que contribuiu para a criação de mais de 100 observatórios sociais (OSB, 2017). A Rede OSB 

tem como missão “despertar o espírito de cidadania fiscal proativa, via sociedade organizada, em cada 

cidadão, tornando-o atuante na vigilância social em sua comunidade” com a visão de que “toda a 

sociedade brasileira consciente de seus deveres e direitos como contribuintes e cidadãos, praticando a 

vigilância social, assegurando a justiça social" (OSB, 2017). 

A partir de uma pesquisa realizada por Schommer, Nunes e Moraes (2012) percebe-se que os 

observatórios são muitas vezes apoiados e fundados por organizações tais como federações 

comerciais, industriais ou empresariais ou organizações associativas tradicionais em cada região, 

como o Rotary Club, associações de classe, de moradores e órgãos públicos, e dessa forma ganham 

legitimidade e força política, além de se protegerem de ataques políticos. Essa origem é um facilitador 

para a criação de ações articuladas e em rede com outras organizações da sociedade. 

Os observatórios buscam monitorar a ação dos governos, melhorar a educação para cidadania e agir 

em prol de melhorias na qualidade da administração pública. Nesse sentido, seu trabalho é o 

acompanhamento constante da gestão pública e a elaboração de uma agenda de combate a corrupção. 

“Observatórios costumam coletar, registrar, acompanhar e interpretar dados, 
produzir indicadores estatísticos, criar metodologias para codificar, classificar e 
categorizar informações, monitorar e analisar tendências, estabelecer conexões entre 
pessoas que trabalham em áreas similares, promovendo políticas públicas mais 
integradas e proporcionando que o controle político pela população seja mais 
qualificado” (SCHOMMER, NUNES e MORAES, 2012). 

Assim, os observatórios sociais de contas contribuem para solucionar as principais dificuldades que o 

controle social e a transparência enfrentam no Brasil: dificuldade de acesso, linguagem técnica e 

educação e cultura não fiscalizadora. É comum encontrar portais da transparência cujo o acesso seja 

complicado e apenas reúnam um compilado de dados não estruturados. 

As novas tecnologias permitem uma maior interação entre a sociedade e aumenta a capacidade de 

difusão das informações, em especial as redes sociais. Os observatórios sociais fazem uso da internet e 

das novas tecnologias para difundir as informações e facilitar o acesso. 

Ao produzir e divulgar as informações públicas, os observatórios conseguem transformar o linguajar 
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tecnicista em uma linguagem compreensível ao cidadão comum. O uso de indicadores faz parte da 

metodologia da OSB e contribui para uma apresentação mais clara, dando sentido aos dados e 

permitindo comparações. 

Mas não basta ter uma sociedade com acesso fácil à informação clara e compreensível, é necessário 

mobilizar a população para uma maior acompanhamento e participação. Trabalhar na educação fiscal 

através de cursos, eventos e campanhas permite a essas organizações ensinar como interpretar os 

dados e o que fazer a partir disso, contribuindo assim para o surgimento de uma cultura de fiscalização 

e controle. 

Com base em informações e análises os observatórios sociais conseguem fiscalizar a ação de gestores 

públicos e contribuir com a qualificação da administração pública. O serviço público deve ser um 

espaço de coprodução entre a sociedade civil organizada e os gestores. Deve ser um espaço para o 

engajamento dos cidadãos, podendo a população contribuir nas decisões e no processo de 

planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas. 

A capacidade técnica dos observatórios só tende a contribuir para melhorias políticas no Brasil, 

afastando a dicotomia entre o caráter técnico e caráter político. “Conforme demonstram Abrucio e 

Loureiro [2005], avanços observados no Brasil nos últimos anos, tanto no campo social, como político 

e econômico, tornam evidente a interdependência entre cultura política e instituições” (SCHOMMER; 

NUNES; MORAES, 2012). 

Apesar de não possuírem poder de sanção direta, os observatórios sociais conseguem incentivar outros 

tipos de controle, colaborando para a punição dos maus gestores. Os diferentes modos de controle – 

parlamentar, judicial, administrativo, social e de resultados – são considerados mecanismos de 

accountability durante os mandatos (ABRUCIO; LOUREIRO, 2005). O monitoramento e a 

disseminação de informação, junto com a articulação da sociedade civil com órgãos de controle 

institucional, aumentam a pressão para uma sanção direta. 

Dadas todas essas características, são estimulantes os números que cercam a atuação da rede OSB nos 

últimos anos. Queiroz (2017) em trabalho apresentado em sua dissertação de mestrado, mostra a 

atuação de todos os Observatórios Sociais – OS – da Rede OSB e destaca os benefícios que trazem 

para a população. Em sua análise, a autora ressalta que nos anos de 2015 e 2016, o trabalho das 

entidades que compõe a rede OSB resultaram em uma economia estimada aos cofres públicos de R$ 

810.254.821,48 (em milhões de reais), correspondendo a 7.988 projetos executados e com o 

engajamento voluntário de 1.486 membros. 

A autora ainda apresenta alguns casos de sucesso, dentre os quais destacamos: 

- Atuação do OS-2 identificou na folha de pagamento da Câmara Municipal salários maiores 
que o teto permitido em lei, sendo que a proposta de readequação resultou em uma economia 
superior a 600 mil reais ao ano; 
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- O OS-3 acompanhou a rotina de entrega de medicamentos junto à Secretaria Municipal de 
Saúde. Nas primeiras vistorias realizadas em 2012, identificou entrega de remédios vencidos, 
em quantidades inferiores às compradas e até caixas de remédios com pedras dentro. Com a 
fiscalização, os fornecedores preferiram não realizar mais esta prática em função dos altos 
custos de devolução, das reclamações e desgastes que eram gerados; 

- A atuação do OS-5, numa cidade que não tem central de compras ou almoxarifado central, e as 
compras públicas eram realizadas por vários órgãos da administração. Com o mapeamento de 
processos, foram identificados pontos críticos e oportunidades de realização de compras 
conjuntas, proporcionando ganho em escala. Essa ação trouxe uma economia estimada de 15 
milhões por ano aos cofres de um município de pequeno porte; 

- Um projeto de destaque do OS-9 chamado “Adote um Vereador” com o monitoramento da 
produção legislativa e divulgação para comunidade de um ranking dos vereadores, com os 
quesitos assiduidade, qualidade dos projetos de lei aprovados, quantidade de projetos, despesas 
geradas por gabinete e gastos gerais da Câmara. Através das divulgações quadrimestrais a 
população passa a acompanhar as ações legislativas e ter informações claras e idôneas para 
cobrar resultados dos vereadores e decidir seu voto em futuras eleições. 

Contudo, os observatórios sociais ainda possuem falhas e sofrem com dificuldades, conforme 

identificado na pesquisa realizada por Schommer, Nunes e Moraes (2012). As principais questões são: 

recursos limitados, falhas e dificuldades com a gestão interna e a incompreensão do poder público 

sobre sua atuação. 

Os observatórios integrantes da Rede OSB são organizações privadas sem fins lucrativos que são 

financiados com um baixo volume financeiro proveniente principalmente de entidades de classe 

empresarial e entidades de cunho comunitário. Essa situação, apesar de demonstrar um grande 

engajamento dos cidadãos, dificulta a produção e acompanhamento sistemático de dados. 

Outra dificuldade é com a gestão interna dos observatórios, em parte por consequência da escassez de 

recursos. Os observatórios, em sua maioria, possuem um pequeno número de funcionários, contando 

principalmente com o trabalho voluntário dos participantes, que por sua vez não podem se dedicar em 

tempo integral as atividades do observatório. 

Por fim, há uma grande incompreensão, e resistência, por parte do Estado sobre a atuação de ONGs 

que atuam na área de controle de contas públicas, havendo desconfiança e provocando demoras em 

atender as necessidades dos observatórios sociais. 

CONCLUSÃO 

O art. 1º da Constituição Federal de 1988 afirma “todo poder emana do povo”, portanto, dentre os 

diversos tipos de controle, o mais forte e com capacidade de realizar as maiores mudanças é o controle 

social. Cada cidadão tem seus direitos e deveres com a sociedade e pode influenciar o contexto em que 

vive. Em conjunto, como sociedade civil organizada, os cidadãos têm poder de derrubar políticos 

corruptos, influenciar na criação de políticas públicas e até mesmo promover mudanças estruturais. 
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O controle social é favorecido quando a população possui informações claras, tempestivas e 

fidedignas acerca da gestão governamental. Nesse sentido, a legislação brasileira tem avançado na 

construção de instrumentos que reduzem nosso déficit de accountability e favorecem a 

responsabilização. Paralelamente, os avanços tecnológicos têm reduzido o custo da transparência e 

facilitado a difusão da informação para todos de forma rápida. 

Ao longo deste artigo vimos que os observatórios sociais são exemplos vivos da democracia 

participativa, conseguindo promover grandes mudanças nos municípios onde estão presentes através 

do controle social e do incentivo a cidadania ativa. Embora enfrentem limites e dificuldades, os 

observatórios podem ser vistos como instituições capazes de renovar controle social e promover 

mudanças na cultura política da população, aprimorando a cidadania ativa e contribuindo para a 

qualificação da administração pública. 

Por esse motivo, os observatórios sociais têm potencial de serem o começo de grandes mudanças na 

sociedade brasileira, trazendo informações e conhecimentos para a população de forma a empoderá-la 

para um novo modo de vida, em comunidade, com uma gestão mais austera, observando os princípios 

da economia, eficiência e eficácia. 

Já é hora de a população assumir as rédeas do seu destino, acompanhando e cobrando de nossos 

governantes esmero com a utilização dos recursos públicos, compatível com os cargos que ocupam. 

Montesquieu, quando desenvolveu sua teoria de freios e contrapesos, baseou-se na máxima de que "o 

poder corrompe" e que, para tanto, são necessários mecanismos de controle. Os observatórios sociais 

representam uma boa iniciativa nesse sentido. 
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POSSIBILIDADES E LIMITES DA CONSTRUÇÃO 
DEMOCRÁTICA DA POLÍTICA URBANA MUNICIPAL: 
A PERSPECTIVA DOS AGENTES DO PROCESSO PARTICIPATIVO 
DA OUC ACLO 
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RESUMO 
O presente artigo procura apresentar a perspectiva dos agentes a respeito do processo participativo da Operação 
Urbana Consorciada Antônio Carlos / Pedro I + Leste-Oeste (OUC ACLO), realizado de outubro de 2014 a 
junho de 2015. Para tanto, é apresentado um histórico do processo de democratização da política urbana 
brasileira, em contraposição com os processos recentes de neoliberalização da economia e do Estado. Em 
seguida, o instrumento Operação Urbana Consorciada é brevemente apresentado, bem como o histórico da OUC 
ACLO e o processo participativo em estudo. Além disso, é construído um retrato dos perfis dos participantes e 
são tecidas algumas reflexões metodológicas a respeito da pesquisa de campo qualitativa. Por fim, procura-se 
fazer uma análise sintética a respeito das impressões dos agentes sobre os diferentes formatos do processo 
participativo da OUC ACLO e a sua relação com as possibilidades de construção democrática e coletiva de 
projetos e políticas urbanas. 
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POSSIBILIDADES E LIMITES DA CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DA 
POLÍTICA URBANA MUNICIPAL: 
A PERSPECTIVA DOS AGENTES DO PROCESSO PARTICIPATIVO DA OUC 
ACLO 

DOMINGUES, Júlia Birchal 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo consiste no estudo de caso do processo participativo que ocorreu entre outubro de 

2014 e junho de 2015 na cidade de Belo Horizonte, MG, Brasil para a elaboração do plano urbanístico 

da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos / Pedro I + Leste-Oeste (OUC ACLO). Trata-se de 

um plano que impacta cerca de 10% do território do município, incluindo áreas centrais e alguns dos 

principais eixos viários da cidade, de forma que apresenta grande potencial de impacto socioespacial. A 

título de contextualização, o instrumento Operação Urbana Consorciada (OUC) é apresentado tendo em 

vista o histórico da urbanização brasileira, os marcos regulatórios recentes e o processo de 

neoliberalização do Estado e da economia atualmente em curso. 

Especificamente, a origem do projeto da OUC ACLO é marcada pela forte resistência da sociedade civil, 

em razão da ausência de participação popular na sua elaboração e a consequente não contemplação das 

demandas e especificidades locais. O plano inicialmente foi elaborado de maneira conjunta entre a 

Prefeitura de Belo Horizonte e um consórcio conformado pelas construtoras Andrade Gutierrez, Barbosa 

Mello e Norberto Odebrecht Brasil (PBH, 2013). O Ministério Público foi acionado e a resistência 

culminou em uma Ação Civil Pública que forçou a Prefeitura a retomar a elaboração do plano com 

participação popular. Assim, o processo participativo em questão surge como conquista direta da 

sociedade civil em seu embate com o Estado e o mercado. Tal histórico é brevemente apresentado. 

O processo participativo, que contou com um total de 38 eventos e variados formatos (a saber, Oficinas 

Institucionais, Oficinas com Conselheiros da Sociedade Civil, Debates Regionais, Campos Regionais, 

Oficinas com a População, Grupo de Trabalho sobre Parâmetros Urbanísticos e Grupo de Trabalho sobre 

Instrumentos de Gestão e Audiências Públicas), foi acompanhado pela autora na condição de 

observadora participante1. Além disso, para o desenvolvimento da pesquisa, foram conduzidas 

entrevistas qualitativas com 37 agentes que participaram do processo. Nesse quesito, são tecidas 

reflexões metodológicas a respeito do trabalho de campo, a sobretudo no que toca a necessidade de 

constante atenção para se “estranhar o familiar” (VELHO, 2013) e o impacto do pesquisador sobre seu 

objeto (BABBIE, 2008). 

                                                        
1 A pesquisa de campo foi realizada para a elaboração da monografia de conclusão de curso em Arquitetura 
e Urbanismo pela Escola de Arquitetura da UFMG, intitulada “Retratos da participação: Registros e relatos do 
processo participativo da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos / Pedro I + Leste-Oeste” e defendida 
em dezembro de 2015. As reflexões tecidas no presente artigo são complementadas pela pesquisa de 
mestrado atualmente em curso. 
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O principal enfoque deste artigo é apresentar as impressões dos agentes a respeito do processo 

participativo, com destaque para os seus diferentes momentos e formatos. Para tanto, também é 

construído um retrato dos perfis dos participantes, a partir de dados gerados através das listas de presença 

dos eventos, das observações de campo e da condução de entrevistas qualitativas. Com as análises 

propostas, procura-se contribuir para o pensamento em torno da democratização das práticas de política 

urbana, a partir da perspectiva dos cidadãos participantes. 

1. O processo de urbanização brasileiro e o instrumento urbanístico 
Operação Urbana Consorciada 

O processo intenso e recente de urbanização brasileiro, que, de 1940 a 1980, transformou o país de 

sociedade rural para predominantemente urbana (ROLNIK, 2009), colocou no centro das pautas das 

lutas sociais questões referentes ao que hoje se chama de Direito à Cidade, termo cunhado por Henri 

Lefèbvre (LEFÈBVRE, 1999). Esse processo rápido de urbanização agravou a questão do acesso à terra 

urbana pelos pobres, que já vinha sendo reconhecida desde o final do século XIX (BONDUKI, 2009; 

CARDOSO, 2007), levando a processo de ocupação irregular de áreas centrais e de periferização da 

moradia urbana. Conforme aponta Ermínia Maricato (2011), a condição de irregularidade e os processos 

de exclusão socioespacial não são meras consequências indesejáveis da produção capitalista do espaço 

urbano brasileiro, mas partes integrantes, funcionais e operantes, desta última. 

No contexto da Assembleia Constituinte, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), 

composto por organizações de ativistas, entidades profissionais e acadêmicas, elaborou a emenda 

popular da reforma urbana, a qual foi submetida para o Congresso Nacional. A emenda passou por uma 

série de cortes e modificações, culminando nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 

(CF/88), que dispõem sobre a política urbana (SOUZA, 2013). A CF/88, seguida pela promulgação do 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), significou a criação e um marco legal 

progressista que gira em torno da função social da propriedade e da cidade, bem como da 

democratização das práticas da política urbana. 

Rolnik (2009) destaca as restrições legais e estruturais em que se inseriram as possibilidades geradas 

pelo novo marco regulatório, a começar pela discrepância entre as atribuições municipais, reforçadas 

pelo pacto federativo, e os orçamentos municipais limitados pela natureza clientelista do formato dos 

repasses estaduais e federais. Já no âmbito dos processos econômicos globais, o Estado e a economia 

brasileiros passaram por processos de neoliberalização, redução estatal e ajustes de restrição 

macroeconômicos intensificados a partir da década de 1990. 

O resultado foi o surgimento de vertentes de planejamento e gestão marcados por maior flexibilidade, 

lógicas “mercadófilas” e menor intervenção estatal, sobretudo a partir da década de 1980, no contexto 

global, e da década de 1990 no Brasil (SOUZA, 2013). Observou-se a redução do papel do Estado, a 
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financeirização da economia, as privatizações e a proeminência das chamadas Parcerias Público- 

Privadas (PPPs). Conforme assinalado por Vainer, Oliveira e Novais (2012) e Vainer (2011), esse 

contexto significou a ascensão do chamado planejamento estratégico, que preconiza a visão do mercado 

como aquela mais racional para decidir a respeito de alocações de recursos escassos no espaço urbano, 

pautando-se nos ideais de eficiência e eficácia. 

É esse quadro de forte avanço institucional do marco regulatório, contraposto pelos processos recentes 

de neoliberalização econômica e do Estado, que compõe o cenário do planejamento urbano e da questão 

urbana no Brasil. Dentre os instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade, destaca-se um que expressa 

essa tensão: a Operação Urbana Consorciada. Em sua modalidade mais recorrente, trata-se de uma forma 

de PPP que objetiva promover alterações estruturantes no tecido urbano. Em tese, a OUC é um 

instrumento urbanístico de captura de mais-valia fundiária, isto é, um instrumento que procura recuperar 

para o Poder Público parte da valorização imobiliária decorrente de investimentos públicos em 

infraestrutura e equipamentos urbanos. Não obstante, instrumento apresenta grande potencial de se 

inserir na lógica do planejamento estratégico neoliberal anteriormente apresentado, caracterizada pela 

execução de grandes projetos urbano em regime de exceção urbanísticas e que constituem verdadeiras 

rupturas territoriais que inserem a escala local na dinâmica global (VAINER; OLIVEIRA; NOVAIS, 

2012; FIX, sem data). 

2. Histórico da OUC ACLO 

A concepção da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I + Leste + Oeste (OUC ACLO) 

teve início na forma de duas Operações Urbanas Consorciadas distintas. A primeira, denominada OUC 

Antônio Carlos/Pedro I, foi elaborada pelos técnicos da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento 

Urbano (SMAPU) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) a partir do início de 2010. A segunda, 

chamada de OUC Vale do Arrudas, envolvendo o eixo viário leste-oeste, foi elaborada a partir do final 

de 2011, por um consórcio conformado pelas construtoras Andrade Gutierrez, Barbosa Mello e 

Norberto Odebrecht Brasil, em resposta a um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 

instituído pela PBH em novembro de 2011 (Belo Horizonte, 2011, 2011a). No início de 2013 surgiu a 

proposta de serem unificadas as duas OUCs. 

Suas áreas se encontram demarcadas dentre aquelas prioritárias para a aplicação do instrumento 

Operação Urbana Consorciada na Lei Municipal nº 9959, que revisou o Plano Diretor do Município, 

aprovada em 2010 e regulamentou o instrumento (Figura 01).  
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FIGURA 01 – Mapa das áreas indicadas pelo PD para a implementação do 
instrumento OUC e área do projeto da OUC Nova BH 

 
Fonte: PBH, 2014. Adaptado pela autora 

O Plano Urbanístico resultante da união das duas Operações Urbanas, apelidada de OUC Nova BH, 

porém oficialmente intitulada Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste / 

Vale do Arrudas, foi concluído em julho de 2013 e sua divulgação pública ocorreu em outubro do mesmo 

na. Em razão da falta de participação popular na elaboração do projeto, o Ministério Público (MP) foi 

acionado, dando início a um processo de investigação e culminou em uma Ação Civil Pública em julho 

de 2014. Como resultado, a PBH firmou um acordo com o MP de que daria um passo atrás, promoveria 

um processo participativo e reelaboraria o projeto, sem descartá-lo totalmente. A Figura 02 apresenta 

uma linha do tempo com os diferentes projetos que culminaram na OUC ACLO, para facilitar a 

compreensão da cronologia do processo, bem como os principais marcos legais envolvidos. 

FIGURA 02 – Linha do tempo indicando os marcos legais para implementação do 
instrumento OUC e os diferentes projetos que culminaram na OUC ACLO 

 

Fonte: concepção própria 

O projeto retomou o nome original, levemente alterado para Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos/Pedro I + Leste-Oeste (OUC ACLO), em razão da resistência gerada em torno da OUC Nova 

BH. Quando foi apresentado ao público novamente, em outubro de 2015, após primeira fase de revisão. 
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Em outubro de 2014, teve início o processo participativo. Ao todo, foram realizados 38 eventos e 

variados formatos (a saber, Oficinas Institucionais, Oficinas com Conselheiros da Sociedade Civil, 

Debates Regionais, Campos Regionais, Oficinas com a População, Grupo de Trabalho sobre Parâmetros 

Urbanísticos e Grupo de Trabalho sobre Instrumentos de Gestão e Audiências Públicas). 

Antes de prosseguir para a análise do processo participativo e das impressões dos agentes sobre os 

diferentes momentos e formatos, são tecidas considerações a respeito do método da pesquisa qualitativa, 

sobretudo no que toca o estudo da própria sociedade em que se insere o pesquisador e a importância 

da abordagem antropológica que enfoca as categorias acionadas pelos indivíduos envolvidos no 

processo e as redes de significado por elas conformadas. Tal abordagem é apresentada como portadora 

de potencial de criar uma base de diálogo entre o cientista e a população afetada nos processos de 

tomada de decisão sob uma perspectiva autonomista. 

3. O estudo antropológico de sociedades complexas e as possibilidades de 
se estranhar o familiar 

Recuperando a questão formulada por Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1980) – “como e quando pode 

um arquiteto ser antropólogo?” –, procura-se tecer considerações metodológicas a respeito da pesquisa 

de campo qualitativa aplicada ao estudo das práticas ditas democráticas no planejamento urbano. 

Santos aponta que a atenção ao detalhe e ao específico, combinadas com o estudo dos sistemas de 

códigos e das redes de atribuição de significado que conformam uma cultura, são os principais aspectos 

com que se preocupam os antropólogos. Para o autor, tais práticas, aplicadas ao planejamento urbano, 

têm o potencial de reduzir as “tendências homogeneizadoras do planejamento” (SANTOS, 1980), 

caracterizadas por abstrações e generalizações distantes da realidade das formações urbanas brasileiras.  

Gilberto Velho (2013) chama a atenção para os limites e possibilidades de um pesquisador realizar 

estudos de caráter antropológico em sua própria sociedade. De acordo com o autor, é possível fazê-lo 

em uma sociedade complexa como a moderno-contemporânea, marcada por processos de individuação 

que destacam o indivíduo das instituições e permite o trânsito entre vários planos da realidade. A 

importância da noção de biografia individual e a interpretação subjetiva acerca da realidade são traços 

fundamentais das sociedades complexas. Tal conformação cultural permitiu o surgimento da própria 

antropologia como campo, ao gerar a possibilidade de estranhamento, tanto no interior da mesma cultura 

quanto na interação com outras culturas. 

Tanto no estudo de uma cultura suspostamente exótica, quanto no estudo do próprio contexto em que 

nos inserimos, é necessário relativizar os conceitos de estranhamento e de familiaridade. Velho (2013) 

destaca que a distância cultural não garante que estejamos livres da influência de nossa própria 

sociedade, cuja carga cultural levamos conosco. Assim, é importante procurar perceber os processos 

pelos quais a sociedade investigada atribui valor à realidade, e não olhar a realidade segundo os próprios 
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valores. Já a proximidade cultural, como é o caso de quando se estuda a sua própria cultura, traz consigo 

uma série de preconceitos que precisam ser desconstruídos O autor propõe que, em uma sociedade 

complexa, é possível estranhar o familiar: “A possibilidade de partilharmos patrimônios culturais com 

membros de nossa sociedade não nos deve iludir a respeito das inúmeras descontinuidades e diferenças 

provindas de trajetórias, experiências e vivências específicas” (VELHO, 2013, p. 82-83). 

Velho elabora que o trabalho do antropólogo é “conseguir detectar a partir das categorias nativas a lógica 

das representações sociais que podem estar referidas a classificações distintas das do investigador” 

(VELHO, 1997, p. 116-117), mesmo quando o que se estuda é a própria sociedade. Além disso, “O 

antropólogo lida e tem como objetivo de reflexão a maneira como culturas, sociedades e grupos 

sociais representam, organizam e classificam suas experiências. Nesse sentido sua tarefa consiste em 

captar o arbitrário cultural que define toda e qualquer sociedade” (VELHO, 2013, p. 85; grifos no 

original). Fazendo referência a Clifford Geertz, destaca que o trabalho do antropólogo não é apenas de 

natureza interpretativa, mas sim uma interpretação das interpretações. 

A atenção ao específico – um estudo de caso, o do processo participativo da Operação Urbana 

Consorciada Antônio Carlos / Pedro I + Leste-Oeste (OUC ACLO) – e o objetivo de perceber e analisar 

as redes de significados conformadas pelas “categorias nativas” (VELHO, 1997) em um contexto 

cultural em que me insiro são as principais características do presente trabalho. Tendo isso em vista, 

foram tecidas as considerações anteriores a respeito da natureza do estudo antropológico e as cautelas e 

procedimentos que devem acompanhá-lo. 

Assim como Velho formula, centro minha análise na interpretação das interpretações dos agentes 

envolvidos no referido processo participativo. Entende-se que tais interpretações e representações acerca 

da realidade não são separadas, mas sim partes integrantes da prática social (VELHO, 1997). Mais do 

que isso, conforme elabora Pierre Bourdieu (2012), as representações acerca da realidade estão inseridas 

na disputa dos princípios de visão e divisão do mundo, sendo capazes de universalizar o particular e 

naturalizar o específico, em uma dinâmica própria do campo simbólico. Assim, o estudo das 

representações é central para a compreensão dos princípios de legitimação que operam no campo 

simbólico para que se entenda como única possível a realidade que se encontra. Isso apenas pode ser 

feito através do estudo de categorias nativas e das redes de significado que elas compõem. 

4. Possibilidades do método antropológico para a promoção da 
autonomia 

Marcelo Lopes de Souza (2013) trabalha a questão do papel que deve ser desempenhado pelo 

conhecimento técnico e sua relação com a população afetada, no contexto do planejamento urbano sob 

uma perspectiva autonomista. Tal perspectiva envolve uma concepção de participação popular no 

planejamento urbano em que a população afetada deve ser a detentora da palavra final para a definição, 
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tanto dos meios, quanto dos fins do planejamento. Assim, cabe ao técnico ou ao acadêmico auxiliar no 

processo de tomada de decisão, fornecendo as informações necessárias para que ela seja efetivada: 

Os pesquisadores e técnicos conhecedores de instrumentos e técnicas de planejamento 
e gestão não podem, consoante o enfoque autonomista, reivindicar qualquer privilégio 
quanto ao poder de estabelecer as prioridades e definir as metas e os objetivos das 
intervenções. Não podem reivindicar sentir e pensar em nome da população, 
presumido a racionalidade e a universalidade de suas próprias inclinações, de seus 
próprios gostos e suas próprias necessidades. Mas podem, isso sim, colaborar na 
orientação dos debates e no esclarecimento de diversas questões. (SOUZA, 2013, p. 
179) 

Santos tece uma reflexão semelhante ao propor que uma das principais contribuições do antropólogo no 

campo do Urbanismo seria “chamar a atenção, a partir da sua experiência com diferentes grupos e 

culturas, que fins e meios são inseparáveis nas tentativas de planejar as cidades” (SANTOS, 1980, p. 

45). Para o autor, um dos grandes problemas da prática do Urbanismo é a supervalorização dos fins e 

um descuido com relação aos meios, que são simplificados ao procurar superar as especificidades dos 

contextos de implementação. Assim, o antropólogo, a partir da sua atenção ao detalhe e sua capacidade 

de localizá-lo em relação ao todo cultural, seria um profissional adequado para empreender uma possível 

articulação entre meios e fins. 

Ainda que Santos não chegue ao ponto de Souza de propor a autonomia das populações afetadas na 

definição de ambos, acredito que ele sinaliza uma maneira importante para que se procure superar o 

distanciamento entre o conhecimento científico e a população afetada, na forma de uma abordagem 

antropológica. Ela apresenta o potencial de permitir a interlocução do cientista com a população, na 

forma ideal da assessoria para a definição tanto dos meios quanto dos fins do planejamento urbano, em 

condições de respeito da realidade cotidiana vivida e de compreensão e acionamento das categorias e 

redes de significado operadas pelos sujeitos, sem, contudo, perder de vista a dinâmica maior em que 

estes se inserem. 

É partindo dessas duas premissas – de que o papel do cientista deve ser o de assessorar a população na 

definição dos meios e fins do planejamento e de que a abordagem antropológica apresenta o potencial 

de criar uma base de diálogo comum para a articulação, tanto entre cientistas e população, quanto 

entre meios e fins – que proponho a centralidade da pesquisa de campo qualitativa para os estudos que 

subsidiam as práticas democráticas de planejamento urbano. 

5. Considerações metodológicas sobre a pesquisa de campo qualitativa 

Uma vez estabelecida a possibilidade de se conduzir um estudo de natureza antropológica no contexto 

de uma sociedade complexa em que se insere o pesquisador, e havendo destacado o potencial específico 

do estudo das representações para desvelar as dinâmicas de legitimação do status quo quanto as 

possibilidades de mudança deste último, cabe agora tecer considerações metodológicas específicas a 
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respeito da pesquisa de campo qualitativa empreendida – e analisada em alguns e seus aspectos no 

presente artigo. A principal referência para a condução do trabalho de campo foi o sociólogo Earl Babbie 

(2008), que elabora uma série de considerações metodológicas orientadas para a prática da pesquisa de 

campo qualitativa, dentre as quais foram adotadas a observação participante a condução de entrevistas 

qualitativas. 

Uma das questões mais importantes a ser destacada diz respeito à natureza da própria pesquisa 

qualitativa. Por se tratarem de objetos mais restritos, dela não podem ser derivadas generalizações a 

respeito da sociedade, nem pode ser aplicada para obter análises estatísticas, por gerar dados dificilmente 

quantificáveis. No entanto, ela é extremamente útil para se apreender nuances de comportamento e de 

atitude que não seriam apreendidos por métodos quantitativos, permitindo uma compreensão abrangente 

dos fenômenos estudados (BABBIE, 2008). 

No caso da pesquisa em tela, é importante manter essas questões em mente, pois embora as observações 

de campo tenham sido bastante abrangentes, elas se restringem ao processo participativo da OUC 

ACLO, não sendo representativas de todos os processos participativos. Da mesma maneira, as 

entrevistas refletem o posicionamento de um indivíduo em particular, não podendo ser generalizadas 

para todos os participantes de perfil semelhante. Assim, o que os resultados da presente pesquisa trazem 

são elementos para se fundamentar novas coletas de dados e comparar com teorias já existentes. 

Outro fator fundamental diz respeito ao papel desempenhado pelo pesquisador, que pode estar em 

qualquer ponto entre os extremos do observador completo e a participação completa. A esse respeito, 

Babbie (2008) destaca que, não importa a posição ocupada, o pesquisador sempre exerce influência 

sobre o seu objeto de estudo. Além disso, Velho (2013) acrescenta que as análises derivadas são 

necessariamente filtradas pelo olhar do investigador, sendo impossível a total objetividade ou 

neutralidade. Isso gera a necessidade de constante “autodimensionamento” com relação ao objeto 

(VELHO, 2013) e às próprias análises, confrontando-as a todo tempo com novas observações de campo 

e aprimorando o conteúdo das análises elaboradas, em um constante movimento dialético (BABBIE, 

2008). Desde o início da pesquisa, em 2015, encontro-me em meio a esse movimento dialético, 

repensando as melhores categorias para analisar o objeto, revisitando e aprimorando as análises. 

Imbuída deste espírito, antes de seguir para a apresentação e o desenvolvimento de análises acerca do 

objeto, seguindo as recomendações de Babbie (2008), é fundamental que seja evidenciado o meu nível 

de envolvimento com ele e os diferentes papeis que desempenhei, para que os leitores possam ter 

material para avaliar a validade e coerência das minhas reflexões e ponderações. 

Participei das primeiras atividades de discussão da OUC ACLO abertas ao público de maneira 

independente. Em janeiro de 2015. Tornei-me estagiária da SMAPU, na Gerência responsável pela 

elaboração da OUC ACLO. Assim, enquanto estagiária da SMAPU, acompanhei o processo 

participativo até o seu fim, em junho de 2015. A pesquisa de campo conduzida de modo consciente teve 
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início em março de 2015, quando decidi fazer do processo participativo da OUC ACLO o objeto do 

estudo de caso para a pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Após sair do estágio, 

continuei desempenhando o papel de pesquisadora. Ao longo dos meses de outubro e novembro de 2015, 

conduzi entrevistas qualitativas com diversos agentes que participaram das discussões, em parceria com 

a pesquisadora Thaís Mariano Nassif Salomão2, então mestranda do Núcleo de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da EA-UFMG. 

De acordo com Babbie (2008), as entrevistas qualitativas devem ser concebidas de modo a serem mais 

flexíveis, repetitivas e contínuas, para possibilitar que as informações coletadas sejam constantemente 

analisadas e refinadas e que as perguntas sejam testadas e reelaboradas à luz delas ao longo do processo, 

de modo a se aproximar cada vez mais de um modelo que corresponda com a realidade. A entrevista 

qualitativa tem como base um plano geral dos assuntos a serem abordados com profundidade, ao invés 

de perguntas padronizadas e previamente ordenadas. Acrescenta que, fazendo referência a Lofland e 

colegas (2006), que o pesquisador deve agir como um “incompetente socialmente aceitável”, isto é, 

“alguém que não entende a situação em que se colocou e precisa de ajuda para compreender mesmo os 

aspectos mais básicos daquela situação” (BABBIE, 2008, p. 337), de modo que envolve, basicamente, 

assistir e fazer perguntas, como um estudante que está aprendendo sobre um assunto pela primeira vez. 

Babbie orienta que as respostas sejam usadas como material para elaborar as perguntas que as seguem, 

de modo que é fundamental ouvi-las atentamente e procurar interpretá-las no marco do seu objetivo 

geral e assim moldar a próxima pergunta, para aprofundar no conteúdo da última resposta ou 

redirecionar a atenção do entrevistado no sentido desejado. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro e novembro de 2015, mediante assinatura 

de termos de autorização para sua gravação e uso das informações para fins acadêmicos. No total, foram 

conduzidas 27 entrevistas, de cerca de uma hora, com 37 pessoas de diferentes perfis, em que 

discorreram a respeito de suas percepções sobre o processo participativo e sobre o projeto da OUC 

ACLO. A seleção dos entrevistados foi feita por nós a partir de classificação dos participantes que fiz 

para a presente pesquisa. A maior parte das entrevistas foi individual, sendo que três foram conduzidas 

em dupla, uma em trio e uma em grupo de seis. As entrevistas que contaram com duas ou mais pessoas 

foram feitas com agentes de um mesmo perfil, permitindo que os entrevistados interagissem entre si, 

complementando ou discordando uns com os outros. 

A seleção dos entrevistados foi baseada em dados gerados a partir das listas de presença dos eventos. 

Os agentes foram classificados dentro de quatro grandes categorias, chamadas Sociedade Civil 

Organizada, Setor Público, Setor Acadêmico, Sociedade Civil Não Organizada e Outros. De maneira 

geral, foram dois os critérios para selecionar os entrevistados: aqueles que participaram mais dentro de 

                                                        
2 A dissertação de Nassif, intitulada “Linguagem técnica e (im)possibilidades para a produção democrática 
do espaço urbano: uma análise a partir de duas experiências participativas em Belo Horizonte”, foi defendida 
em setembro de 2016. 
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um perfil, ou aqueles cujo perfil teve pequena participação em termos de número de participações por 

indivíduo, mas que vários agentes compareceram, embora poucas vezes, com perfil semelhante. Os 

entrevistados, o número de participações e os eventos de que participaram encontram-se destacados na 

Figura 03. 

FIGURA 03 – Relação dos entrevistados, eventos do processo participativo da OUC 
ACLO a que compareceram e número de participações 

 
Fonte: concepção própria 

6. O processo participativo da OUC ACLO: momentos e formatos 

Para descrever e analisar o processo participativo da OUC ACLO e os agentes que dele participaram, 

foram gerados dados a partir das listas de presença assinadas pelos participantes, ocasião em que eram 

perguntados, para preenchimento da lista, se representavam alguma entidade. As listas de presença 

foram transcritas e condensadas de modo a não permitir que um mesmo participante constasse mais de 

uma vez. Na lista condensada, o nome de cada participante trazia a informação de a quantos e a quais 

eventos ele compareceu, além de todas as formas com que ele se autoidentificou. A partir dessas 

informações, combinadas com perfis que eu havia identificado ao longo das observações de campo, 

tendo como base as contribuições dos participantes que se manifestavam, foram criadas as categorias 

usadas para classificá-los. A Figura 4 ilustra as grandes categorias, categorias e subcategorias adotadas 

e o número de indivíduos classificados. 
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FIGURA 04 – Esquemas de classificação dos agentes. As áreas dos círculos são 
proporcionais ao número de pessoas que recebeu cada classificação 

 
Fonte: concepção própria 

A Figura 04 revela a porcentagem dos participantes referentes às Grandes Categorias de classificação. 

A partir dele, é possível notar que a índice de participação mais específico foi aquele do Setor Público 

(40%), cuja grande maioria é composta por funcionários da PBH. O Setor Público é seguido pela 

Sociedade Civil Organizada (28%) e pela Sociedade Civil Não Organizada (25%), ao passo que a 

participação do Setor Acadêmico foi de apenas 5%. 

Uma informação importante a respeito do total de participantes é o número de vezes que cada indivíduo 

compareceu aos eventos, revelados na Figura 05. Os dados demonstram que a grande maioria (77%) 

participou apenas uma vez, ao passo que apenas 3% dos participantes esteve em cinco eventos ou mais, 

no total de 38 encontros. Desse total, o máximo de vezes que algum indivíduo participou foi 13. 
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FIGURA 05 – Porcentagem do número de participantes 

 
Fonte: concepção própria 

Por sua vez, a Figura 06 evidencia que, entre os diferentes agentes, os segmentos que tiveram maior 

frequência de presença, isto é, aqueles cujos indivíduos participaram um número maior de vezes, foram 

a Sociedade Civil Organizada e o Setor Acadêmico. 

FIGURA 06 – Número de participantes por agentes das Grandes Categorias 

 
Fonte: concepção própria 

Já no que toca os diferentes formatos, conforme foi mencionado anteriormente, em 2014 foi feito um 

acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público que o processo de elaboração da então Operação Urbana 

Consorciada Nova BH seria retomado com a inclusão de momentos de participação popular. No acordo, 

constam várias exigências de formatos de participação popular, como oficinas, debates regionais e 

audiências públicas, bem como a compulsoriedade da disponibilização para o público dos materiais, do 

atendimento constante da população, tanto presencialmente quanto por meio da internet, e de resposta a 

todos questionamentos da sociedade civil. É nesse contexto que se estabelece o processo participativo 

da OUC ACLO, somando aos formatos exigidos pelo Ministério Público alguns outros, concebidos pela 

própria SMAPU voluntariamente (Oficinas Institucionais, Oficinas com Conselheiros da Sociedade 

Civil e Campos Regionais) ou em resposta a demandas da sociedade civil ao longo do processo 

(Grupo de Trabalho sobre Parâmetros Urbanísticos e Grupo de Trabalho sobre Instrumentos de 

Gestão). 
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Na Figura 07 o processo participativo, com destaque para os momentos, formatos, duração, proporção 

de participantes por categorias de agentes, número de participações, dentre outras informações, é 

esquematicamente sintetizado. 

FIGURA 07 – Quadro síntese do processo participativo da OUC ACLO 

 
Fonte: concepção própria 

Os dados sobre os números de participação por evento, ilustrados na Figura 07 revelam que revelam 

que os eventos que reuniram pessoas que participaram mais vezes foram os GTs, e aqueles que 

reuniram a maior proporção de pessoas que participaram menos vezes, além dos Debates e 

Audiências, foram as Oficinas Institucionais e as Oficinas com Conselheiros da Sociedade Civil. 

A Figura 07 demonstra, ainda, que os eventos que atraíram maior volume de pessoas foram os Debates 

Regionais e Audiências Públicas, eventos cuja divulgação vou ampliada. As categorias mais 

representadas nesses momentos de maior volume foram Sociedade Civil Organizada e Sociedade Civil 

não Organizada. Por outro lado, os eventos que atraíram agentes de diferentes categoriais de maneira 
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mais proporcional foram os GTs. 

Por sua vez, a Figura 08 revela que os agentes que participaram mais vezes compareceram, de maneira 

balanceada, a todos os tipos de evento, ao passo que aqueles que participaram menos vezes estiveram, 

principalmente, naqueles de convite ampliado, a saber, os Debates Regionais, e Audiências Públicas. 

FIGURA 08 – Presença em eventos por número de participantes 

Fonte: concepção própria 

Partindo de tais sistematizações, a seguir, são apresentados os formatos do processo participativo, tendo 

como base minhas observações de campo, e relatadas as impressões e avaliações dos entrevistados a seu 

respeito, com o intuito de contribuir para o debate teórico a respeito das possibilidades e limitações de 

processos participativos para um planejamento urbano democrático. 

6.1. Oficinas Institucionais 

As Oficinas Institucionais foram eventos internos à Prefeitura, em que se procurou, ao mesmo tempo, 

apresentar o projeto e discutir da OUC ACLO dentro das diferentes perspectivas setoriais da organização 

interna do Executivo Municipal, e testar as dinâmicas concebidas para as demais fases de oficinas, a 

saber, a Oficina com os Conselheiros da Sociedade Civil e a Oficina com a População. Elas foram 

realizadas no mês de outubro de 2014, em dois dias úteis, durante o período diurno, e com a participação 

de funcionários dos diversos órgãos da Prefeitura. As dinâmicas foram destacadas pelas entrevistadas 

como momento mais interessante da Oficina, em razão de sua natureza didática: 

[...] eles fizeram uma oficina interna, institucional dentro da Prefeitura, com todas as 
Secretarias institucionais, todas, Regional, todas as Secretarias temáticas. Eles fizeram 
primeiro um momento de capacitação, no sentido de repassar os conceitos [...] Então 
eles fizeram primeiro um momento de capacitação pra entender, fizeram várias 
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atividades lúdicas, tentando passar esses conceitos e depois foi o momento da gente 
estar fazendo propostas em cima do que foi apresentado em termos de conceitos. De 
qual era a percepção de cada ente, representando a sua temática, sobre a área como 
um todo, a situação que estava posta em termos de diagnóstico e em termos de 
proposta futura pro local. [...] É muito interessante, porque ela muito lúdico, tinha 
muito instrumento de maquete, de figura, de fotografia, bem didático, muito bom. [...] 
Tinha um envolvimento direto, não era simplesmente o repasse de um conhecimento, 
de uma informação, você estava envolvida em atividades o tempo inteiro, exercendo 
e executando aquele conceito que estava sendo colocado. [...] você tinha uma figura 
que mostrava o que era uma centralidade, né, ou uma fruição e você ia absorvendo 
aquele conceito por uma imagem. Quando eles foram explicar o que era coeficiente 
eles pegaram na prática mesmo, uma maquetinha, um terreno, dividiam pra explicar 
o que era parcelamento, depois pegavam bloquinhos, bloquinho de criança e falava: 
“Com coeficiente eu faço isso, aqui tenho essa área, posso verticalizar tanto.” Foi 
muito interessante nesse sentido, principalmente para as pessoas que não tinham 
conhecimento nenhum daqueles conceitos que estavam sendo trazidos3. 

6.2. Oficinas com Conselheiros da Sociedade Civil 

As Oficinas com Conselheiros da Sociedade Civil englobaram apresentações e dinâmicas para a maior 

compreensão das propostas da OUC ACLO. Elas foram realizadas em novembro de 2014, durante 

dois dias úteis, no período diurno. 

De acordo com entrevistados que participaram, a dinâmica que se destacou foi uma em que cada pessoa 

deveria representar um agente diferente no contexto da implementação de uma Operação Urbana, para 

entender o processo e as diferentes decisões envolvidas. De resto, narraram que elas foram semelhantes 

àquelas da Oficina com a População. O entrevistado de Movimentos de Moradia avalia que as Oficinas 

com Conselheiros da Sociedade Civil foram interessantes para conhecer o instrumento, porém não se 

aprofundaram no conteúdo do projeto. 

[...] na oficina eu era prefeito [...] Essa é a parte legal né? Que você se vê numa parte 
totalmente contraria do que você é, que você vive [...]essa dinâmica foi legal porque 
a gente meio que passou pro outro lado. [...] Então essa dinâmica foi legal, foi legal a 
gente fazer essa discussão. Mas eu esperava mais da própria Operação. Foi uma forma 
de, uma dinâmica de falar do instrumento, não falar da Operação. [...] Eu acredito, aí 
assim, eu acredito, que a parte técnica da Prefeitura ela tentou igualar, mais ou menos, 
o nível de conhecimento do instrumento pra ela depois aplicar a ideia da Operação 
como um todo. Isso ela conseguiu. As pessoas saiu de lá conhecendo o que é uma 
Operação Urbana Consorciada4. 

6.3. Debates Regionais 

Os momentos de diálogo com os bairros contaram com vários formatos. De início, foi feita uma abertura 

do processo de debate com a população, realizada no centro de Belo Horizonte no dia 5 de novembro 

de 2014, com formato bastante semelhante ao de uma audiência pública, realizada em um auditório, 

no período noturno. Nela, foi feita uma apresentação mais longa por parte da equipe da Prefeitura a 

respeito do instrumento Operação Urbana Consorciada e do projeto da OUC ACLO, seguida da 

abertura para as falas dos presentes. Posteriormente, ao longo do mês de novembro, foram organizados 

                                                        
3 Urbel, entrevista concedida em 05 de novembro de 2015. 
4 Movimento Moradia, entrevista concedida em 30 de setembro de 2015. 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

857 

os Debates Regionais propriamente ditos, desta vez em cada uma das oito Regionais5 a que faziam 

referência, para permitir um “Trabalho pautado pelas especificidades territoriais, com divisão em 

grupos de conjunto de bairros” (PBH, acesso em 07 junho de 2015). 

Os debates também se deram no período noturno, onde a equipe fez uma breve apresentação geral da 

OUC ACLO, seguida pela apresentação das propostas específicas desenvolvidas para a Regional em 

questão; em seguida, foi aberta a fala para a população e, depois, ela foi convidada a se aproximar de 

um grande mapa para consulta-lo, tirar dúvidas e intervir sobre ele com sugestões com relação a detalhes 

do projeto. 

As avaliações dos entrevistados sobre os debates regionais foram divididas, pois alguns consideraram 

que a discussão através dos mapas foi positiva, pois a compreensão e questionamentos das propostas se 

davam melhor assim do que através das apresentações, na medida em que permitiam que se aproximasse 

das áreas de interesse e fossem tiradas as dúvidas diretamente com os técnicos: 

A impressão que eu tive foi essa, que não era uma coisa que você foi pra um lugar 
assistir uma coisa. Você está no bairro já, todo mundo se deslocou a pé, sabe aquela 
coisa assim? Eu não porque quando eu fui nessa do Calafate, eu moro no Padre 
Eustáquio. Mas o Teatro Cléber Junqueira é no mesmo quarteirão onde eu nasci, então 
minha irmã mora do lado do Teatro. Então eu estava em casa, né? Então foi diferente 
nesse sentido, todo mundo entender daquele assunto específico, daquele bairro. Então 
foi uma coisa mais bacana. É isso que eu falo também de pontuar mesmo, de focar. 
Então foi bem legal6. 

Por outro lado, outros avaliaram que os mapas geraram uma dinâmica individualizada que não 

possibilitou o diálogo e o debate, salvo situações de exceção, conforme narra um entrevistado: 

Diferente foi do que foi tratado nas discussões localizadas, que era um mapa, todo 
mundo ia pro mapa e discutia. Todo mundo ficava na discussão sem nenhum 
instrumento comum, todo mundo colocava sua questão: “Aqui, aqui, aqui.” Sem 
ninguém conseguir entender, de fato, o conjunto todo, sem conseguir entender que um 
também estava falando algo próximo do outro. Teve um momento que eu vi que houve 
um esclarecimento, [...] A mulher chegou, pegou o canetão na bolsa dela, e riscou o 
negócio: “Aqui não dá pra ter canal de ônibus.” Aí a hora que ela fez isso, de ir lá e 
tomar essa atitude de ir lá e riscar o negócio com o canetão dela, porque também o 
técnico não passava uma caneta pra ela mostrar, gerou um conflito ali [...] Aí o técnico 
já cedeu a caneta pro morador aí o morador foi lá e rabiscou por cima, mas ali se 
estabeleceu um meio de se comunicar. E ali se estabeleceu uma divergência num 
instrumento comum assim. Mas até ela fazer isso ela estava conversando uma coisa, 
ele estava preocupado com outra coisa, o outro morador preocupado com outra coisa, 
na hora que ela que ela fez isso, que ela teve uma atitude agressiva de ir lá e fazer isso 
aí todo mundo voltou a atenção pra aquela coisa. Entendeu? Mas é tentar ir focando e 
estabelecendo um meio, um instrumento mesmo de você ir colocando as coisas pra 
todo mundo. E aí aquelas discussões dos mapas ficava muito assim, cada um olha seu 
cantinho: “Aqui não sei o quê.” E o outro: “Aqui, não sei o quê.” Quando se tinha 
uma tentativa de discussão de algo maior, era um esforço imenso técnico pra fazer 

                                                        
5 O território de Belo Horizonte é divido em nove regionais, das quais oito estão inseridas no perímetro da 
OUC ACLO. São elas: Venda Nova, Pampulha, Norte, Noroeste, Oeste, Nordeste, Leste e Centro Sul. A 
Regional Barreiro não foi inserida por apresentar uma Operação Urbana Consorciada específica. 
6 Professora Arquitetura, entrevista concedida em 08 de outubro de 2015. 
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aquilo, pra tentar chamar a atenção de todo mundo discutindo na mesa, pra tentar 
discutir aquilo que era infrutífero, ninguém conseguia discutir7. 

6.4. Campos Regionais 

Os Debates Regionais foram seguidos por visitas de campo, nas quais os interessados poderiam se 

inscrever para participar. Nesse caso, as vagas eram limitadas e a proposta era que participassem 

membros de associações de bairro que pudessem repassar as discussões para os demais moradores. 

Foram feitas visitas de campo a todas as Regionais exceto a Norte, para a qual não houve inscrições. 

Elas foram feitas no período diurno, em dias úteis. De acordo com um entrevistado, saía-se da porta da 

sede administrativa da Prefeitura, no Centro da cidade. 

Novamente, as opiniões sobre os campos foram divididas. Alguns os avaliaram como extremamente 

positivos, pois permitiram a compreensão das propostas, a tirada de dúvidas e o apontamento dos 

problemas ou incoerências que percebiam no projeto: 

Eu achei muito importante a questão deles virem com a gente andar na rua, eu achei 
pontual, porque o seguinte, ali naquele trabalho em grupo estavam todos, mas quando 
a [nome suprimido – técnica SMAPU] e o outro veio em campo, eles podem perceber 
mais aquilo que a gente está falando. E é uma coisa muito mais pessoal né? Pra região 
né, do que você estar em grupo, porque você tem seu interesse, ela tem o dela e eu 
tenho o meu. Quando você está aqui, você é único, você pode falar, mostrar, assim, 
mesmo que o tempo não dá. Quando você tá em três, você vai falar, quem fala melhor 
vai falar mais, quem reivindica mais vai falar mais, né? Então acho muito pontual. 
Então assim, teve esse momento local, que é um trabalho em campo, eu achei 
importante8. 

Outros avaliaram que esses eventos foram limitados, dado o pequeno número de vagas para os 

interessados e em horários de difícil participação ampliada, de modo que os questionamentos foram 

centrados nos interesses individuais daqueles que estavam presentes: 

Aí depois dessa oficina regional eu participei das atividades de campo também, que 
eram regionais. As atividades de campo a princípio eram pras lideranças das 
Associações de bairro, lideranças comunitárias, eram grupos mais reduzidos. Aí eu 
fui numas três ou quatro, acho que foram umas seis ou sete atividades de campo. Aí 
eu me interessei, até pra conhecer a cidade, as regionais, ver como funciona. Elas 
foram bem esvaziadas assim, as atividades de campo tinham pouquíssima 
participação9. 

As visitas técnicas eu acho que foram um fiasco, aquelas visitas de campo. Por que? 
Foram um fiasco, porque você marca com a pessoa aí vai um grupinho pequeno, você 
não tem uma mobilidade muito grande naquele lugar, são áreas muito grandes, você 
não tem ali de fato, é desconfortável, você não tem uma conversa sobre a área, porque 
você está no sol. E eu acho que ali foi uma tentativa de alguma coisa e tal, que poderia 
ser interessante, mas foi um fiasco10. 

 

                                                        
7 Movimento Estudantil, entrevista concedida em 26 de outubro de 2015. 
8 Bonfim, entrevista concedida em 01 de outubro de 2015. 
9 Geógrafo, entrevista concedida em 14 de outubro de 2015. 
10 Movimento Estudantil, entrevista concedida em 26 de outubro de 2015. 
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6.5. Oficinas com a População 

Quanto ao formato da Oficina com a População, seu primeiro momento foi de capacitação, no período 

noturno, no centro da cidade, em que foi apresentado o instrumento Operação Urbana Consorciada e 

dado um panorama dos objetivos do projeto. Os segundo e terceiro momentos se configuraram mais 

propriamente como Oficinas e foram, respectivamente, na manhã e na tarde de um sábado, em dezembro 

de 2014, no bairro Lagoinha. Nesse sábado, também houve um momento inicial de apresentação, 

seguido pela divisão dos participantes em grupos para discutir as sensações que sentiam ao observar 

imagens, que representavam tanto propostas da OUC ACLO, como situações que o projeto pretende 

reverter ou evitar, com o objetivo de elucidar os efeitos dos parâmetros urbanísticos propostos e o que 

se pretende alcançar com o projeto. No turno da tarde, foi feita uma dinâmica em grupos sobre a 

distribuição de recursos da OUC ACLO, assim procurando mostrar a necessidade de pensar a prioridade 

da destinação dos recursos, tendo em vista o investimento em uma intervenção implica em gastar 

recursos que poderiam ser empregados para a implementação de outras. Por fim, os participantes se 

dividiram livremente em três grandes grupos, cada um referente a um trecho da OUC, e foram discutidas 

as questões trazidas pelas associações de bairro a respeito dos projetos. 

Houve um consenso dos entrevistados na avaliação dessas oficinas, consideradas como um dos 

momentos de participação mais interessantes entre os eventos da OUC ACLO, sobretudo em razão das 

dinâmicas que foram feitas. A atividade que se destacou foi a de distribuição de recursos limitados por 

território e por política setorial. O entrevistado do Movimento Estudantil avaliou que sua qualidade 

estava em criar uma base compartilhada para a discussão entre os participantes, algo que não ocorreu 

nos demais formatos. 

Que se estabelece lá meio um jogo dos pinos, onde você põe pino, onde tira pino, onde 
tem investimento, menos investimento. Você coloca de certa forma os atores, mistura 
os atores, né? Aquela mistura dos atores é interessante também pra entender, um 
instrumento também de fazer um consenso também, de se colocar no lugar do outro, 
mas é interessante. Mas aí também as pessoas entendem como o outro está agindo. E 
aí você começa a travar um diálogo, não, talvez, pra ter um consenso, mas um diálogo 
pra debater as coisas. Eu acho que foi uma tentativa de construção de diálogo e mais 
efetiva foi aquela dali11. 

No entanto, assim como colocou o entrevistado do Movimento de Moradia a respeito das Oficinas com 
os Conselheiros, foi pontuado por um entrevistado que as Oficinas com a População pecaram por falta 
de transmissão de conteúdo: 

Eu da oficina, eu acho até um processo democrático, mas eu acho assim, que não 
adianta as coisas acontecerem daquele jeito, porque eu, na minha percepção, foi um 
tempo perdido. Porque deveria haver uma orientação. Deveria ter uma coisa mais 
direcionada pras pessoas entenderem exatamente, porque você chegar lá, te dar uma 
maquete, você dizer o que você quer no seu bairro, que ponha no seu bairro, mas pra 
por no seu tem que tirar do outro. Entende? É interessante, é uma coisa complexa isso, 
mas tinha sujeito que queria tirar todos os hospitais de um e passar pro outro. Era uma 

                                                        
11 Movimento Estudantil, entrevista concedida em 26 de outubro de 2015. 
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coisa sem uma coordenação prévia. [...] Tinha que ter uma explicação prévia como é 
que a coisa ia acontecer, orientar as pessoas12. 

A respeito dessa dinâmica de distribuição dos recursos, membros da equipe técnica da SMAPU 
destacaram em entrevista que as pessoas tendiam a focar nas próprias áreas, ou em termos de inserção 
territorial, ou no que diz respeito às pautas dos segmentos sociais que representados, de forma que houve 
limitações para alcançar o diálogo e as negociações ensejados na sua concepção: 

A gente tinha um mapa da Operação inteira e com os pininhos mostrando onde estava 
arrecadando e onde que estava gastando, aí as pessoas poderiam manipular, tanto de 
diminuir a arrecadação em determinado lugar, quanto aumentar o investimento, eles 
podiam manipular livremente isso. Aí, pelo menos o grupo que eu estava, era um 
grupo que tinha o pessoal da Pampulha e o pessoal da Lagoinha que são dois grupos 
muito fortes e, se for pensar, acho que bem contrários, ideologicamente assim. E a 
gente não conseguiu colocar um grupo pra disputar com o outro porque eles só 
queriam discutir a sua área, então eles falaram: “Eu não vou entrar em debate com o 
outro não, porque eu quero discutir a minha área.” Então a gente ainda vê aquela coisa 
do meu quintal. Eu estou preocupado com meu quintal e com o resto não estou nem 
aí pro que vai acontecer. Isso eu acho que esse processo mostrou muito disso e eu 
acho que isso é interessante e faz parte pras pessoas também verem que a sua opinião 
não é unânime. Acho que isso foi interessante tanto pra gente, quanto pra população 
assim, ver os próprios conflitos que existiam entre eles mesmo13. 

Ao fim e ao cabo, avalio que as dinâmicas das Oficinas com a População, nas quais estive presente, 
recaíram na apresentação da OUC ACLO e na tentativa de convencimento acerca das suas qualidades, 
sobretudo no caso da dinâmica que envolviam o uso de imagens para transmitir a proposta do que se 
pretende alcançar com o projeto da Operação. A Gerente da SMAPU entrevistada revelou ser esse um 
dos objetivos das oficinas: a aproximação com relação à população e redução das resistências históricas 
com relação ao projeto, permitindo, assim, o avanço das discussões do processo participativo em termos 
qualitativos: 

E aí, nessas oficinas o que a gente acha que aconteceu é que ela acabou funcionando 
mais como um desarme, as pessoas se desarmando, os dois lados, um relação ao outro, 
se apropriando da proposta, permitindo porque, na verdade, nossa impressão é que 
ninguém nem conhecia a proposta. Conhecia só os estragos da proposta lá do Nova 
BH, então foi um esforço mais dessa tentativa de aproximar, mas assim, ao mesmo 
tempo era muito difícil porque era um grupo muito diverso. [...] Eram atividades mais 
lúdicas, a gente trabalhou com jogos, era assim, o que é a Operação Urbana. 
Realmente a gente não entrou tanto no conteúdo da proposta. Era uma proposta mais 
livre que todo mundo podia escrever proposta livremente, então era um formato mais 
livre, sem muito compromisso até de registro das falas, era uma coisa mais de uma 
aproximação14. 

6.6. e 6.7. Grupos de Trabalho 

Além dos eventos elencados até este ponto, foram criados dois Grupos de Trabalho15  (GTs), a saber, o 

Grupo de Trabalho sobre Instrumentos de Gestão da Operação Urbana e o Grupo de Trabalho sobre 

Parâmetros Urbanísticos, como resultado das demandas do Setor Acadêmico e dos Movimentos Sociais, 

no primeiro caso, e dos Setores Técnico e Imobiliário, no segundo. As reuniões dos GTs foram 

                                                        
12 São Luís, entrevista concedida em 02 de outubro de 2015. 
13 Arquiteta e Geógrafo SMAPU, entrevista concedida em 03 de novembro de 2015. 
14 Gerente SMAPU, entrevista concedida em 03 de novembro de 2015. 
15 Tais grupos são receberam títulos diversos e variam entre “grupo de trabalho”, “grupo técnico” e “grupo de 
discussão”, não havendo constância na terminologia adotada. Como são genericamente chamados de GTs, 
sigla usualmente empregada para designar grupos de trabalho, optei por assim referir-me a eles, para evitar 
o uso de terminologias distintas para um mesmo formato. 
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realizadas no período da tarde de dias úteis, na sala de reuniões da própria SMAPU. O GT Instrumentos 

de Gestão, que teve sua última reunião no dia 02 de junho de 2015, totalizando sete reuniões, iniciadas 

no dia 20 de janeiro de 2015. O GT Parâmetros Urbanísticos, por sua vez, reuniu-se três vezes, entre os 

dias 22 de janeiro e 26 de fevereiro de 2015. 

De maneira geral, os GTs foram avaliados como os momentos que realmente permitiam que fossem 

discutidas propostas de alteração do projeto da OUC ACLO, de modo que constituíram o espaço mais 

promissor para influenciá-lo. 

Mas no caso da Operação Urbana eu até achei que sim, houve muita mudança, houve 
muita conversa, todos eles estavam muito dispostos a escutar, a discutir, a trocar ideia. 
Se tinha alguma coisa que uma pessoa falava que era mais interessante do que o 
projeto foi absorvido, agora se a pessoa estava falando alguma coisa além do que devia 
ser falado, foi discutido e foi chegado num consenso. Não vi nada que... Nas reuniões, 
principalmente, nas reuniões de grupo, porque eu acho que nelas é que a gente tinha 
voz, essas que aconteceram no teatro ou fizeram alguma coisa, não tem tanto esse 
poder de voz né? Mas nas discussões em grupo eu acho que foram todas discussões 
muito válidas e tudo foi absorvido e analisado sim16. 

Nesse contexto, os GTs foram criticados pelos entrevistados por não permitirem uma participação 

ampliada (dado o horário em que aconteceram, as limitações de espaço físico e a restrição dos convites): 

Então o de gestão que é, de fato, quem vai participar tinham 10 pessoas. Começou o 
primeiro tinham, sei lá, umas 30, em termos visualmente. Aí depois a cada GT a gente 
marcou de 15 em 15 dias, se não me engano foram três ou quatro. [...] E foi só 
diminuindo o número de pessoas. E aí se são 10 pessoas falando, nós não estamos 
representando ninguém. Assim, estamos ali pra passar alguma coisa pras pessoas. 
Então precisava ter uma outra reunião, pensar se tem lideranças então as lideranças 
reúnem as pessoas17. 

Por outro lado, foi levantado por entrevistados que talvez os GTs devessem ser reconhecidos como 

espaço de discussão essencialmente técnica, o qual não necessariamente se beneficiaria de um 

contingente maior de participantes: 

Não sei se esses grupos de discussão deveriam ser abertos a todos, porque não era o 
propósito também, a ideia da Prefeitura era discutir questões mais técnicas da 
Operação, mas ao mesmo tempo os representantes das Associações de moradores 
também participavam, então assim... E até que ponto também, muitas das pessoas que 
estavam ali tinham contribuições técnicas pra dar. [...] Então ela é algo misturado, 
técnico, jurídico e político, mas eu acho que os grupos de discussão, esses de 
parâmetros e de gestão, não sei se deveriam ser algo tão amplo, mas eu também não 
tenho informações de como foi divulgado. Participei de algumas dessas reuniões, acho 
que foram interessantes as discussões, mas predominantemente a Prefeitura tem a voz, 
sem dúvida. Acho que talvez até como papel de coordenadora da Operação ela se 
posicione dessa forma18. 

Assim, apesar de terem sido os espaços de maior intervenção sobre o conteúdo propriamente dito da 

OUC ACLO, os GTs, assim como o processo participativo como um todo, foram caracterizados pelos 

                                                        
16 Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), entrevista concedida em 22 de outubro de 2015. 
17 Professora Arquitetura, entrevista concedida em 08 de outubro de 2015. 
18 Advogado, entrevista concedida em 04 de novembro de 2015. 
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entrevistados como espaços de predominância de fala dos técnicos da Prefeitura, com quem reside o 

poder de decisão: 

Eu participei de grupos de trabalho, onde nós discutimos algumas coisas, onde eu tive 
uma oportunidade de colocar a minha opinião e ouvir a opinião dos outros, concordar 
com ela ou não, mas eu não participei no sentido de uma audiência pública que possa 
mudar rumos ou definir rumos de uma operação urbana desse tamanho, não19. 

6.8. Audiências Públicas 

Por fim, ao longo do mês de abril de 2015, ocorreram as audiências públicas, que foram divididas em 

“áreas de trabalho”, que agrupavam conjuntos de bairros adjacentes. As audiências ocorreram no 

período noturno, durante a semana, todas no centro da cidade. Elas foram antecedidas por uma 

Apresentação Geral, em que foi feita uma longa apresentação pela Prefeitura a respeito do instrumento, 

do projeto e das principais alterações feitas até então. Nas audiências públicas propriamente ditas, foram 

feitas exposições resumidas da apresentação geral sobre a Operação Urbana, seguidas da apresentação 

das principais propostas dos Programas de Ação referentes à área de trabalho abordada em cada evento, 

das principais demandas da população que foram incorporadas ou não e da inscrição de falas dos 

presentes. As intervenções da população feitas em blocos de cinco, com limite de 2 minutos 

relativamente controlado, e ao cabo de cada bloco a fala era retornada para a equipe da Prefeitura, sem 

limitação de tempo, e houve o esforço de responder, mesmo que rapidamente, a todas as questões 

levantadas. 

As audiências públicas foram extremamente criticadas pelos entrevistados, em razão dos longos tempos 

de exposição e resposta da Prefeitura, em comparação com o tempo limitado e controlado de fala da 

população. 

O que eu acho errado é a organização de tempo. Falam demais e na hora que as pessoas 
querem falar... Se é uma audiência pública isso, de fato, é um peso. Toda as vezes que 
eu vou é sempre um problema, ninguém controla o tempo deles, mas o nosso controla. 
Eles falam, falam e falam e você olha e fala assim: “Não vai dar tempo de ninguém 
falar.” Porque aí tem um monte de gente que queria falar, que vai embora, porque não 
dá, as pessoas têm horário ou está cansado e não quer mais20. 

Eu acho que o instrumento da participação ele tem que ser, aliás, eu acho não, estou 
convicta que ele tem que ser aperfeiçoado. Hoje nós temos muito mais uma 
participação referendativa do que participativa mesmo. As pessoas vão pra poder 
participar de uma audiência pública, mas o rito formal da audiência não lhes permite 
ampliar a discussão sobre determinados aspectos. Ou você tem pouco tempo ou as 
pessoas tem que falar pouco, tem que se manifestar pouco, grande parte das audiências 
mais fala a Prefeitura do que fala a plateia né? Eu participei das oito, tiveram oito 
audiências públicas agora, no começo do semestre passado e o que eu sempre reclamo 
desses formatos é que a sociedade civil que quer e não tem, por exemplo, a 
apropriação dos termos né, igual a gente vê, por exemplo, você passa cinco anos na 
Escola de Arquitetura discutindo termos e você sai da Escola e ainda não está muito 
claro pra você o que significa cada coisa. Imagina uma pessoa que nunca viu, nunca 

                                                        
19 Arquiteto, entrevista concedida em 20 de outubro de 2015. 
20 Professora Arquitetura, entrevista concedida em 08 de outubro de 2015. 
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discutiu a política urbana e de repente ela tem aquele arcabouço de leis, de termos e 
ela não se suficientemente esclarecida isso para discutir. E eu não estou falando isso 
numa abordagem compreensiva do problema, eu acho que é muito difícil pro leigo 
lidar com essas questões. Então eu acho que esse tempo dado pra apropriação dos 
conceitos ele é muito pequeno21. 

Alguns entrevistados avaliaram que os participantes das audiências não entendiam o que estava sendo 

discutido e que, por isso, faziam contribuições que não eram pertinentes ao debate, por não estarem 

inseridos na área ou no escopo da OUC ACLO. Ainda, foi levantada a questão da cooptação dos 

participantes presentes, tendo em vista que muitas vezes suas falas eram no sentido de enaltecer a 

atuação da Prefeitura, dos servidores da Regional ou de algum Vereador. Outros entrevistados 

manifestaram terem se sentido desencorajados a falar nas audiências públicas, justamente dada essa 

grande variedade de contribuições pouco pertinentes, o que os levou a procurar outros espaços para fazer 

suas intervenções, como os GTs ou mesmo reuniões particulares: 

Não tive assim, não sei nem se foi, oportunidade eu até tive, mas a dinâmica de como 
aquilo aconteceu, eu olhava as pessoas discutindo questões que não tinha nada a ver 
com a Operação, sabe? Me dava até um pouco de: “Pra que eu vou falar alguma coisa 
aqui também?22” 

De fato, a realização das audiências se deu em função da exigência do Ministério Público. A avaliação 

do formato da audiência público como limitado também foi compartilhado pelos técnicos da SMAPU 

entrevistados: 

E eu acho que esses formatos de discussão, que eles incentivam a fala, eles mostram 
muito isso, mais que os formatos formais de audiência pública. Assim, a gente até 
percebeu muito isso, [...] nos eventos mais formais sempre as mesmas pessoas é que 
falam. E elas sempre tem o mesmo discurso. Nesses eventos mais informais você 
escuta mais vozes, as pessoas se sentem mais a vontade, então pra mim foram os 
eventos mais ricos, tanto as oficinas, quanto os grupos de discussão. Eles foram muito 
mais ricos pra mim do que as audiências23. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos diferentes formatos do processo participativo da OUC ACLO, a partir das avaliações 

dos participantes, aponta para a inadequação das longas apresentações e do predomínio de fala por parte 

dos técnicos da prefeitura. Além disso, revela a preferência por dinâmicas didáticas e pelo contato 

direto com os técnicos responsáveis e visitas a campo para esclarecer dúvidas e apresentar questões. Em 

ambos esses casos, está em jogo a questão do acesso à informação mais do que a intervenção direta no 

conteúdo do projeto. O acesso à informação é uma dimensão relevante, porém não configura um 

cenário de participação autêntica, nos critérios de Souza (2013). 

No que toca à possibilidade de influência sobre projeto, destaca-se o formato dos Grupos de Trabalho. 

                                                        
21 Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), entrevista concedida em 27 de outubro de 2015. 
22 Advogado, entrevista concedida em 04 de novembro de 2015. 
23 Arquiteta e Geógrafo SMAPU, entrevista concedida em 03 de novembro de 2015. 
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É sintomático que esse momento seja focado para contribuições de natureza técnica e desenhado para 

contar apenas com um grupo mais restrito de participantes. O processo de tomada de decisão na OUC 

ACLO foi heterônomo, nos termos de Souza (2013), tendo em vista que a palavra final, tanto sobre 

meios, quanto sobre fins, estava nas mãos dos técnicos da PBH. Isso foi reconhecido pela maioria dos 

entrevistados, que considera haver apenas uma margem mínima para intervenção. No entanto, aqueles 

que conseguiram levar adiante suas pautas locais, no caso das associações de moradores, ou tiveram 

suas pautas incorporadas no projeto e na proposta de gestão da OUC ACLO, no caso de movimentos 

sociais e do setor acadêmico, apresentaram algum grau de satisfação com relação aos resultados do 

processo participativo. 

Penso que essas considerações metodológicas a respeito da pesquisa de campo sob uma perspectiva 

antropológica podem ser aplicadas na análise dos próprios formatos de participação. Fica evidente, por 

exemplo, que o grau de aproximação das categorias adotadas é importante para a efetividade de um 

processo participativo, nem que seja a nível da informação: as dinâmicas, para público geral, e as 

discussões técnicas, para o público técnico-científico, foram os formatos que mais ressoaram entre os 

entrevistados, possivelmente por inserirem os agentes nas mesmas redes de significado. 

O desafio é pensar que categorias e redes de significado podem ser acionadas sem comprometer o nível 

de intervenção possível sobre os objetivos e conteúdos do planejamento urbano – seus meios e fins – 

mas, ao contrário, aumentar a autonomia dos agentes envolvidos. Afinal, conforme elabora Velho 

(2013), é a partir da manipulação das categorias que os indivíduos-sujeitos são capazes de elaborar os 

projetos que confere sentido à própria existência, para si e perante o mundo. Para tanto, é necessário que 

as categorias sejam acessíveis e manipuláveis. Atualmente, a concentração do poder de decisão do 

discurso técnico-científico é um grande impeditivo para essa manipulação e, certamente, as dinâmicas 

e tentativas de capacitação da população não constituem alternativas reais para dar base para um 

processo de tomada de decisão autônomo, pois apenas inserem os participantes, de maneira parcial, na 

linguagem adotada pelos técnicos, sem, no entanto, conferir-lhes qualquer poder de influência sobre os 

meios e fins do planejamento urbano. 
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RESUMO 

Este artigo objetiva analisar a composição do secretariado estadual do Rio Grande do Norte no segundo mandato 
da governadora Wilma de Faria, considerando o arsenal analítico da representação política, a partir da teoria da 
política das ideias e da política da presença. Para isso, foram utilizados como instrumentos metodológicos a 
pesquisa documental e bibliográfica, bem como entrevistas abertas, em que os resultados obtidos permitiram 
compreender que, no segundo mandato da governadora Wilma de Faria, foram nomeadas quatro mulheres com 
ensino superior, formação acadêmica ou experiência profissional na área correlata à secretaria, com 
componentes técnicos ou políticos (ou mesmo a união das duas tipologias), influenciando as nomeações. Diante 
disso, percebeu-se que, assim como em outros governos do RN, o governo de Wilma de Faria apresenta uma sub-
representação feminina na composição do secretariado. Contudo, há uma efetivação, ainda que incipiente, da 
combinação da política das ideias (demonstrada na política para as mulheres disposta no plano de governo) e da 
presença (verificada através da participação feminina na composição do secretariado). 
Palavras-chave: governos e secretariado estadual; wilma de faria; representação feminina. 
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REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MULHERES EM POSTOS DE 
COMANDO: 
O CASO DO SECRETARIADO DO RIO GRANDE DO NORTE SOB A ÓTICA DA 
POLÍTICA DA PRESENÇA1 

MELO, Francymonni Yasmim Marques de 

GOMES, Sandra Cristina 

INTRODUÇÃO 

O conceito de representação surgiu por volta do século XV, mas só assumiu um significado similar ao 

que se tem hoje entre o século XVIII e XIX, quando, devido ao desenvolvimento das instituições e a 

evolução etimológica, o termo foi aperfeiçoado pela teoria política. Para Hanna Pitkin (2006), a 

representação pode ser dividida em quatro tipos: formalista, descritiva, simbólica e substantiva e 

apresenta-se, de modo geral, como sendo a “atividade de agir por outros”, que precisa apresentar uma 

equivalência entre representante e representado, bem como ter o representado observando o standing 

for e acting for do representante, ou seja, quem ele é e o que ele faz, a fim de garantir a responsabilização 

do representante por suas ações. 

Contudo, o modelo representativo, principalmente o formalista, apresenta alguns problemas estruturais 

que frequentemente se tornam alvo de críticas e fazem com que esse modelo seja questionado. É nesse 

contexto de críticas que há um fortalecimento da representação descritiva, renomeado por Anne Phillips 

(2001) de política da presença, que defende que um modelo representativo justo precisa conter a 

presença de grupos mais excluídos nos espaços de decisão, visando evitar uma exclusão política, em 

oposição a uma política de representação vinculada apenas às ideias. 

Diante disso, esse artigo tem como objetivo analisar a representação de mulheres na composição do 

secretariado estadual do Rio Grande do Norte, verificando se a política das ideias, em termos de 

discursos, se converte numa política da presença. Especificamente, analisou-se o caso do segundo 

governo de Wilma de Faria (2006-2010), do Partido Socialista Brasileiro (PSB), verificando 

empiricamente, no campo da política das ideias, o plano de governo de Wilma de Faria e a construção 

da imagem pública da governadora e, no campo da política da presença, a participação feminina e seu 

perfil nesses cargos de comando. Trata-se de um cargo estratégico, de alta visibilidade pública e com 

poder de transformar as condições de bem-estar da sociedade na medida em que envolve competências 

para formular, implementar e avaliar políticas públicas. Nesse sentido, a posição de secretária de Estado 

                                                        
1 Este artigo teve uma versão preliminar, sob o título “Análise da composição do secretariado no segundo 
governo de Wilma de Faria (2007-2010): um estudo acerca da política das ideias e da política da presença”, 
submetida ao XXVIII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN. Agradecemos aos 
componentes do grupo de pesquisa “As Instituições Políticas Subnacionais: Um Estudo Comparativo dos 
Estados Brasileiros” do Departamento de Políticas Públicas da UFRN que, nos espaços de discussão, 
contribuíram com apontamentos importantes que resultaram nesta versão. 
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pode ser considerada um espaço de exercício de poder e de fortalecimento da representação democrática 

obtida nos mandatos eletivos. 

1. Método 

Este artigo é produto de uma pesquisa maior que possuía como objetivo principal mapear a 

composição do secretariado estadual no Rio Grande do Norte de 1995 a 2015, coordenada 

nacionalmente pela Fundação Getúlio Vargas e realizada no RN por uma equipe de pesquisadores da 

UFRN. A partir de uma pesquisa documental nos diários oficiais e outras fontes de dados, construímos 

um banco de dados2 com a composição completa de todos os secretariados, contendo informações 

como datas de nomeação e exoneração e informações qualitativas sobre a biografia ou o perfil dos 

secretários nomeados. 

Num segundo momento, a equipe de pesquisadores do Departamento de Políticas Públicas da UFRN 

optou por dar continuidade à pesquisa, aprofundando a análise do perfil dos secretários que ocuparam 

essas pastas ao longo desses 20 anos. Para isso, foram utilizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas 

abertas, a fim de obter mais dados biográficos dos secretários nomeados e embasamento para a 

construção de um perfil a partir de classificações variadas. No caso do segundo governo de Wilma de 

Faria, objeto de análise deste trabalho, as informações compiladas e analisadas foram organizadas em 

quatro documentos de referência e consulta que também servem de fonte de informações para este artigo 

(MELO, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b). 

Assim, na pesquisa bibliográfica, foram realizadas buscas em sites locais, visando obter informações 

sobre a formação acadêmica, experiência profissional dos secretários, vinculação partidária ou a grupos 

políticos locais ou, ainda, a associações representativas de classe dentre outras, que produziram um 

perfil de todos os secretários entre 1995 e 2015, além de estudos acadêmicos sobre a dinâmica política 

e eleitoral local. Do ponto de vista do arsenal teórico, foram utilizados, como referência para este 

artigo, as discussões de Hanna Pitkin e Anne Phillips sobre representação, política das ideias e política 

da presença. Entrevistas com pesquisadores da política local também auxiliaram na especificação dos 

perfis individuais e de suas conexões políticas, pessoais e familiares, como a Professora Doutora Ilza 

Araújo Leão de Andrade, o Professor Doutor José Antonio Spinelli Lindoso e o Mestre Bruno Cesário 

de Oliveira. 

2. A posição de Secretária como um cargo de comando e de poder 

Os cargos de confiança têm se tornado objeto de estudo da Ciência Política, principalmente no que 

tange aos critérios e aos nomes escolhidos para a ocupação destes cargos. A escolha dos nomes para a 

                                                        
2 O banco de dados foi construído pela equipe de pesquisadores do Departamento de Políticas Públicas 
(DPP) da UFRN. 
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composição dos Ministérios, em escala federal, e do Secretariado, escala estadual e municipal, é 

pensada considerando diferentes fatores, destacando-se a “recompensa” a partidos que compõem a base 

aliada, a seleção de nomes de confiança, bem como a expertise política ou acadêmica dos nomeados. 

Para Borges e Coêlho (2015), os ministros podem ser classificados como técnicos e políticos, onde os 

técnicos são nomeados devido à carreira acadêmica e os políticos ao seu capital político e eleitoral. 

Estes ministros possuem objetivos diferentes: o político busca mobilizar apoio de eleitores e membros 

do partido e os técnicos, em contrapartida, focam na implementação da agenda pública. Em escala 

subnacional, acredita-se que o secretariado estadual e municipal reproduz, em grande medida, estas 

características observadas na composição dos Ministérios. 

No entanto, de acordo como as análises realizadas para o caso do secretariado do RN pela equipe da 

UFRN, a distinção entre técnico versus político não se configura como uma categoria analítica útil 

para a compreensão tanto dos perfis quanto dos critérios adotados pelos governadores para as nomeações 

(SILVA, 2016b; MELO, 2016b; SANTANA, 2016; MAFRA, 2016). Além de não se constituírem como 

categorias duais, observa-se que considerações políticas, porém não partidárias, explicam parte das 

nomeações, como, por exemplo, a indicação de membros de associações empresariais, patronais ou de 

setores da economia relevantes no estado, como representantes desses segmentos. De modo similar, 

verifica-se que há nomeações partidárias de políticos com experiência anterior na gestão de políticas 

públicas na área temática correlata à da pasta, portanto, com qualificações técnicas para o cargo. Isto 

sugere que as lógicas para as nomeações são muito mais complexas do que a mera distinção entre 

político e técnico. 

Assim, é possível afirmar que os nomeados para esses cargos de comando são agentes do “mandante” 

(Presidente, Governador ou Prefeito), devendo defender o interesse dele e de seus eleitores (BORGES; 

COÊLHO, 2015, p. 76), mas que há outras representações possíveis que explicam as nomeações, 

como a proximidade com setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do estado ou a 

capacidade de angariar apoios para a execução de reformas ou aprovação de políticas públicas. Deste 

modo, é razoável supor que, dado o poder de comando desses cargos, o Executivo procura “garantir o 

controle sobre os diversos setores de política pública por meio da nomeação de quadros do seu partido 

ou técnicos ideologicamente próximos é objetivo de grande importância nas estratégias de nomeação” 

(BORGES; COÊLHO, 2015, p. 77). 

Diante disso, surge o seguinte questionamento: a plataforma eleitoral (política das ideias) defendida na 

campanha da governadora Wilma de Faria, com a centralidade da figura da mulher em seu discurso e 

imagem, foi representada na composição (política da presença) do secretariado estadual do Rio Grande 

do Norte em seu segundo mandato? Objetivando responder a esta questão, a próxima seção introduz, 

primeiramente, uma breve discussão teórica sobre representação e os conceitos e teorias associados às 

políticas da ideia e da presença. Em seguida, é analisado o Plano de Governo de 2006 e o discurso e 
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imagem durante a trajetória política de Wilma de Faria, com base em AZEVEDO (2010) e SILVA 

(2017) e, posteriormente, a composição do secretariado no segundo governo Wilma, verificando se 

houve a justaposição da política das ideias e da presença. 

2.1. Representação política: breve histórico e conceitos 

Após um longo apanhado histórico dos significados iniciais do conceito de representação em países 

como Estados Unidos, Alemanha, França e Inglaterra, que surgem por volta do século XIV, Hanna 

Pitkin (2006) afirma que este conceito começou a ser relacionado à política a partir do 

desenvolvimento das instituições, bem como do próprio progresso etimológico da palavra, sendo 

aperfeiçoado pela teoria política nos séculos XVIII e XIX, em um contexto de lutas políticas. Porém, já 

em 1651, um século antes, com o Leviathan, de Thomas Hobbes, o termo é aplicado à ideia moderna 

de representação. 

Para Hanna Pitkin, existem quatro “visões” de representação: formalista, descritiva, simbólica e 

substantiva, em que cada uma assume um significado diferente. A teoria proposta por Hobbes está 

inserida no modelo de representação formal, na qual, a partir da autorização, o representante ganha 

“novos direitos e poderes” e “obrigações” (PITKIN, 2006, p. 29) que legitimam e dirigem a 

representação, aliado a isso ele pode ser responsabilizado por suas ações enquanto representante 

(accountability). A representação descritiva, por outro lado, consiste na semelhança direta entre 

representante e representado, enquanto a representação simbólica requer o uso de símbolos para 

representação do que não está presente e está pautada “em um “estado de mente” de satisfação ou crença 

dos governados na pessoa do líder” (LOUREIRO, 2009, p. 69). A representação substantiva, a tipologia 

mais complexa, exige duas condições para o uso adequado do termo: a representação deve ser 

considerada uma atividade e não apenas um termo, bem como deve se referir substancialmente ao que 

é feito. Assim, faz-se necessário saber o que o representante é (standing for) e o que ele faz (acting for). 

Posteriormente, surgem duas relevantes teorias em relação à forma da representação. A de 

representação pessoal pela defesa de “interesses fixos”, sob a influência de Edmund Burke, que defendia 

o chamado “mandato livre” do representante (em oposição ao “mandato imperativo”), isto é, para Burke, 

uma vez eleito, o representante deveria agir de modo independente ou livre, orientado pelo princípio 

daquele que gera o bem para toda a coletividade e não por interesses locais ou particulares. Neste caso, 

portanto, não caberia seguir os imperativos (ou desejos) de seus representados quando eles vão contra o 

bem geral. Mais adiante, em sua revisão histórica e filosófica do conceito de representação, Pitkin aponta 

a “teoria da representação de pessoas que têm interesses”, a partir do liberalismo (PITKIN, 2006, p. 

34). Hanna Pitkin (2006) afirma que os autores liberais compreendiam o interesse como algo 

inconstante e, sobretudo, pejorativo, então, como alternativa, surge a “teoria da representação de 

pessoas que têm interesses”. Os defensores da primeira corrente defendem que “os interesses públicos 

ou sociais de cada um resultam no “interesse universal”; os interesses privados ou os auto-interesses, 
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não” (PITKIN, 2006, p. 38), mas, atrelado a isso, colocam que se faz necessário ouvir a voz dos 

representados. Em contrapartida, os da segunda afirmam que “ninguém sabe o que é do seu interesse 

tão bem quanto você mesmo” (BENTHAM 1843 apud PITKIN, 2006, p. 37). 

É diante desse contexto que, segundo Maria Rita Loureiro (2006), Hanna Pitkin constrói o conceito de 

representação como sendo a atividade de agir por outros, mas que necessita de “equivalência entre 

representante e representado” e da presença do representado durante o processo, pois 

a representação política é, de fato, representação, particularmente no sentido de “agir 
em nome de”, e de que isso precisa ser entendido no nível público. O sistema 
representativo precisa cuidar do interesse público e ser responsável perante a opinião 
pública, exceto quando, e na medida em que, sua não-responsabilidade possa ser 
justificada em termos do interesse público (PITKIN, 1967 apud LOUREIRO, 2009, 
p. 71). 

Diante disso, solidifica-se, entre os séculos XVIII e XX, um sistema de representação política que 

visava impedir um total distanciamento entre representantes e representados, assegurando, ainda que 

minimamente, a representatividade e definindo como se daria a relação entre eleições, políticos e 

eleitores. Contudo, as eleições não conseguiram resolver todas as problemáticas da representatividade, 

devido aos seus próprios limites e aos limites do modelo representativo, pois, para os autores da época, 

havia um distanciamento entre eleições democráticas e representatividade (LAVALLE; HOUTZAGER; 

CASTELLO, 2006) e é por isso que, encerrando essa discussão teórica, ao final do seu artigo Hanna 

Pitkin afirma que 

apenas a participação democrática direta proporciona uma alternativa real para o 
dilema entre mandato ou independência, no qual o representante ou é um mero agente 
de interesses privados ou é um usurpador da liberdade popular periodicamente eleito. 
No primeiro caso, absolutamente ninguém tem acesso à vida pública, já que não há 
nenhuma. No segundo, a antiga distinção entre governante e governado (...) venceu 
outra vez; uma vez mais o povo não é admitido no domínio público, uma vez mais os 
assuntos de governo se tornam o privilégio de poucos (PITKIN, 2006, p. 43). 

Observa-se claramente, na passagem acima, que a autora é uma crítica da forma de representação 

política moderna ao destacar não apenas a sua insuficiência como também uma certa perversidade na 

medida em que se produziriam representantes que não representam, de fato, os interesses públicos. Esta 

avaliação negativa do sistema político representativo atual vai fundamentar as propostas de revisão da 

ideia e prática da representação. 

Sabendo que a democracia direta é inviável para qualquer nação, devido ao alto contingente 

populacional e a pluralização da sociedade e dos interesses individuais, foram se estabelecendo, ao logo 

dos anos, alternativas que objetivavam superar os limites dos modelos formais. Assim, a presença efetiva 

e real do representado passa a ser entendida como essencial para um governo representativo eficaz e se 

espera a presença daquele a partir da participação em espaços políticos formais ou não formais, visando 

fomentar o controle social, a responsabilização do representante e a prestação de contas, a fim de evitar 

distanciamentos entre a ação do representante (acting for) e o interesse do representado. Porém, este 

representado também precisa estar presente nos espaços de decisão, a partir do estreito laço de identidade 
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entre ele e o representante, ou seja, através de uma representação descritiva ou, conforme renomeado 

por Anne Phillips (2001 [1995]), de uma política de presença. 

Para a democracia liberal, a partir do olhar de Anne Phillips, uma “política de ideias” seria um modelo 

adequado de representação, pois esta conseguiria abarcar uma grande pluralidade de eleitores, visto 

que estariam unidos em torno de suas “opiniões, preferências ou crenças” (PHILLIPS, 2001 [1995], p. 

268). Desse modo, vota-se em torno de uma rotulação do político construída a partir de suas ideias, 

suas virtudes e de sua competência apresentada pelos partidos, podendo “super-representar certas 

opiniões e sub-representar outras” (PHILLIPS, 2001 [1995], p. 268), enquanto sua identidade e sua 

vivência são postas à margem, ou seja, são as ideias (ou o programa de governo) compartilhadas que 

unem representante a representado e este último espera uma fidelidade às ideias ou, de modo mais claro, 

ao programa de governo apresentado em eleições democráticas. Como se observa, a autora está 

descrevendo o funcionamento da democracia como “auto-governo”, uma construção histórica e política 

que tem, nas eleições periódicas e livres, o principal mecanismo de controle dos representandos (para 

uma discussão sobre isto, ver GOMES, 2017). 

Por outro lado, já partindo da premissa da insuficiência desse modelo, como discutido brevemente 

acima, a autora visualiza um modelo alternativo que objetiva, além de melhorar a qualidade da 

representação, solucionar o problema da exclusão política, apresentando, para isto, o conceito de 

“política da presença”. Nesta, existiria uma relação efetiva entre representante e representado na medida 

em que estes possuiriam experiências, vivências e interesses similares e comuns, formando uma base 

mais confiável para a manutenção da fidelidade da representação do que apenas as ideias. 

Em outras palavras, representar exigiria responsividade dos representantes para com o interesse dos 

representados e as experiências e interesses similares se constituiriam como uma garantia para alcance 

dessa responsividade. Desse modo, uma representação efetiva deve refletir uma “representação mais 

correta dos diferentes grupos sociais que compõem o corpo de cidadãos” (PHILLIPS, 2001 [1995], p. 

273) e o “mais correto” aqui é apresentado no sentido de estar mais próximo da diversidade de 

clivagens e grupos sociais reais na sociedade. A representação das minorias é, por consequência, uma 

defesa necessária e justa tendo em vista que “a regra da maioria não é apenas antidemocrática, mas 

também perigosa porque minorias às quais continuamente é negado o acesso ao poder sentir-se-ão 

excluídas e discriminadas e perderão seu compromisso com o regime” (LIJPHART, 1984 apud 

PHILLIPS, 2001 [1995], p. 280). 

Nesse sentido, para a autora, a política da presença viria a se fortalecer devido às demandas de 

movimentos sociais que sofreram/sofrem com a exclusão política, como, por exemplo, o movimento 

trabalhista, o movimento negro e o movimento feminista. Assim, a política da presença seria um 

instrumento de “inclusão de vozes previamente excluídas” (PHILLIPS, 2001 [1995], p. 276). Portanto, 

uma representação justa deve estar baseada na justaposição das duas tipologias e não em seu confronto, 
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visto que tanto a política das ideias quanto a política da presença passam a ser entendidas como 

complementares. 

2.2. A política da ideia versus a política da presença no segundo mandato da 
governadora Wilma de Faria (2007-2010) 

Esta seção explora como a construção da imagem de Wilma de Faria como uma mulher independente, 

que se apresentava como alternativa às forças políticas tradicionais e patriarcais num ambiente 

fortemente dominando pelos homens. Para análise da política das ideias utilizou-se, por um lado, 

estudo de SILVA (2017), que traz um apanhado da construção da imagem pública e política de Wilma 

de Faria e, por outro, analisamos o plano de governo apresentado em 2016 para averiguar se há a 

efetivação da política das ideais. 

SILVA (2016b; 2017), ao revisar os estudos que apresentam como a imagem pública de Wilma foi 

construída, destaca que a trajetória política da governadora a leva a adotar uma estratégia que 

evidencia uma imagem constante: a de uma mulher “guerreira” e que rompe com os grupos políticos 

tradicionais e patriarcais do Estado. Mesmo tendo sido, originalmente, parte de um grupo político 

tradicional no Estado – foi esposa de Lavoiser Maia, importante político local e ex-governador do PFL, 

membro do grupo da família “Maia” - sua bem-sucedida atuação em ações assistencialistas durante o 

governo de seu marido, logo lançam as bases para a sua entrada em disputas eleitorais. A experiência 

como deputada federal na constituinte é entendida como um momento marcante para a transformação 

da carreira política de Wilma, em que iniciam contatos com partidos de esquerda (se filia ao PDT), 

sinalizando, assim, uma mudança em seu perfil político com uma estratégia de se mostrar como alguém 

que estava rompendo com o modelo político tradicional e patriarcal do Estado. Sua carreira política 

tornou-se meteórica: eleita prefeita da capital, Natal, em 1988 (e novamente em 1996), torna-se a 

primeira governadora mulher do Estado em 2002. Posteriormente, é reeleita em 2006, pelo PSB. 

Como destaca Silva (2017), Wilma atuou de forma estratégica ao observar o enfraquecimento 

prematuro das forças politicas tradicionais – como os “Maia” do PFL/DEM e os “Alves” do PMDB – e 

um vácuo na esquerda política local que ela ocupa de forma a se colocar como “a terceira via”. Este 

movimento estratégico ocorre em dois sentidos: o rompimento com as forças conservadoras e o apoio 

de forças e ideias sociais presentes no embate eleitoral de 2002, apropriado por Wilma de modo a, 

inclusive, associar sua imagem a da disputa federal ao redor do candidato Lula do PT: “Wilma passa a 

se apresentar, então, como uma força independente, que luta contra as forças patriarcais, inclusive 

representado pelo seu divórcio do marido, Lavoisier Maia, um político tradicional e coronelista” 

(SILVA, 2017, p. 07). 

Associada a esta imagem de guerreira, a de “trabalhadora” (Almeida, 2001) e competente completam 

uma imagem pública de representação política dos excluídos e de competência técnica para o exercício 

do cargo como parte de seu discurso transformador. Observa-se, assim, que a imagem pública de 
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mulher e da força de uma mulher é marcante na trajetória política de Wilma de Faria. 

Com relação à plataforma eleitoral de 2006, o Programa de Governo da Coligação Vitória do Povo 

apresentava dezessete políticas para o desenvolvimento do estado, dentre elas uma política específica 

voltada para as mulheres, na qual Wilma de Faria levanta os desafios enfrentados pelas mulheres, 

como a empregabilidade e a remuneração desigual, e afirma que isto "requer das políticas públicas um 

olhar especial sobre a condição da mulher e sobre o atendimento de suas necessidades específicas” 

(AZEVEDO, 2010, p. 199), existindo inclusive propostas específicas de fomento à empregabilidade 

das mulheres. 

Aliado a isso, se coloca como "mulher guerreira que trabalha, trabalha, trabalha" (AZEVEDO, 2010, 

p. 80) e afirma que era a “representante das mulheres potiguares na conquista de espaços por um 

mundo melhor” (AZEVEDO, 2010, p. 162) e, posteriormente, apresenta a necessidade de 

reconhecimento do “pluralismo e da diversidade” e da “participação social” (AZEVEDO, 2010, p. 

106). Novamente, observam-se várias menções a políticas de apoio e valorização das mulheres em seu 

programa de governo. No entanto, estas intenções só parcialmente se transformaram numa transferência 

efetiva de poder de comando para “outras” mulheres, ao se analisar a composição do secretariado de seu 

segundo governo. 

2.3. A composição do Secretariado do Rio Grande do Norte 

Considerando o exposto na seção anterior, analisa-se agora, como e se a figura da mulher se refletiu ou 

não na composição de seu secretariado. Como é sabido, o executivo detém a prerrogativa de nomear os 

membros que formarão o seu gabinete de acordo com os critérios e representações considerados como 

fundamentais para a boa governança e a realização de ações voltadas para o bem público, sejam estas 

materiais ou simbólicas. Estas nomeações, portanto, ainda que contenham critérios “técnicos” 

relacionados com a capacidade ou competência para o exercício do cargo, envolvem também aspectos 

políticos da representação, isto é, a quem foi delegado o poder e quais ideias e símbolos que estão 

associados a uma figura pública com poder de comando e alta visibilidade pública 

De acordo com Melo (2017b), de 1995 até o início de 2015, houve cerca de 243 nomeações de 

secretários estaduais no Rio Grande do Norte, sendo 221 homens (91% do total de nomeações) e o 

restante, 22 mulheres ou o equivalente a 9% do total. Este, no entanto, não é um padrão idêntico entre 

todos os governos estaduais do período. No caso do primeiro governo de Garibaldi Alves (1995 a 1998), 

houve a nomeação de 37 secretários estaduais, sendo 35 homens e apenas duas mulheres (5%). Já em 

seu segundo mandato (1999 a 2002) são nomeados 35 secretários estaduais e todos são homens. Em 

seguida, com a eleição da primeira mulher a governar o estado, o cenário parece propício para mudanças 

e elas aparecem, mesmo que de modo tímido. No primeiro mandato de Wilma de Faria, houve cerca 

de 34 nomeados, em que quatro eram nomeações femininas (11%) e, no segundo, se mantém quatro 
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nomeadas (14%)3. Em seguida, no governo de Rosalba Ciarlini – também mulher, porém membro de 

um partido de direita – PFL - foram nomeados 39 secretários, no qual apenas seis eram mulheres (15%) 

e, por fim, no governo Robinson de Faria, dos 21 nomeados apenas cinco eram mulheres (23%), 

conforme demostra o quadro 01. 

QUADRO 01 – Composição do Secretariado Estadual do RN de 01/1995 a 12/2015. 
GOVERNO 
ESTADUAL 

 

PERÍODO 

NOMEAÇÕES 
MASCULINAS 

NOMEAÇÕES 
FEMININAS 

PERCENTUAL DE 
NOMEAÇÕES 

FEMININAS 

Garibaldi Alves 1995 a 1998 35 2 5% 

Garibaldi Alves 1999 a 2002 35 0 0% 

Fernando Freire 2002 17 1 5,8% 

Wilma de Faria 2003 a 2006 30 4 11% 

Wilma de Faria 2007 a 2010 26 4 14% 

Iberê Ferreira 2010 18 0 0% 

Rosalba Ciarlini 2011 a 2014 39 6 15% 

Robinson Faria 2015 21 5 23% 

Total 1995-2015 221 22 9% 

Fonte: Melo, 2017b (adaptado). 

O teto de nomeações de mulheres, portanto, foi de seis e não ocorreu no governo de Wilma de Faria. 

De modo mais geral, observa-se que parece haver uma certa progressão de nomeações femininas ao 

longo do tempo, exceto pelo período em que o vice-governador de Wilma, Iberê Ferreira, assume, em 

que não houve a nomeação de nem uma mulher como Secretária de Estado. 

Aliado a isso, percebe-se que, de acordo com o banco de dados da pesquisa As Instituições Políticas 

Subnacionais: Um Estudo Comparativo dos Estados Brasileiros (2017), das 22 nomeações femininas 

para secretarias estaduais, cinco foram para a pasta da Assistência Social, quatro para a Educação, três 

para a Tributação, dois para a Segurança Pública, uma para a Administração, uma para a Juventude, 

uma para a de Políticas Públicas para as Mulheres, uma para o Gabinete Civil, uma para a 

Infraestrutura, uma para a de Esporte, uma para a de Agricultura, uma para a de Turismo. As nomeações 

das secretárias mulheres possuem, de modo geral, uma compatibilidade com as suas respectivas 

formações e qualificações e atuação profissionais, como pode ser observado no apêndice A, a partir da 

análise do perfil das secretárias e, em maior grau de detalhamento, nas falas das nomeadas entrevistadas 

                                                        
3 Destaca-se que esse percentual sobe não porque houve aumento no número de nomeações femininas, mas 
porque houve uma redução no número geral de nomeados, passando de 34 no primeiro governo para 29 no 
segundo. 
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por Melo (2017b) em que estas reiteram que o critério de “competência técnica” é mais demando para 

as mulheres do que entre os homens, inclusive para o reconhecimento legítimo de suas autoridades para 

com seus subordinados. 

Analisando o segundo mandato da Governadora Wilma de Faria (2007-2010), de modo mais 

específico, percebe-se que houve a nomeação de 29 secretários de estado, em que, excetuando dois 

que não foram obtidas informações precisas, todos possuem graduação (93%), formação, em sua 

maioria na UFRN (direito: 31%; administração/gestão: 24%) e mais da metade dos nomeados (55%) 

possuíam experiência como secretários estaduais, municipais, adjuntos ou subsecretários, revelando a 

qualificação e o caráter seletivo deste grupo. Dos 29 nomeados, 25 eram homens e apenas quatro 

eram mulheres4. 

Estas mulheres possuíam formação acadêmica ou experiência profissional na área correlata à da pasta 

para qual foram nomeadas, com componentes técnicos ou políticos (ou mesmo a união das duas 

tipologias), revelando que há a combinação de diversos critérios para as nomeações (MELO, 2017b). 

Elas ocuparam as pastas de Agricultura, Pecuária e Pesca; Educação e Cultura; Tributação; e Esporte e 

Lazer, conforme exposto no quadro 02: 

QUADRO 02 – Perfil das secretárias nomeadas no segundo governo de Wilma de 
Faria. Executivo estadual do Rio Grande do Norte, 2006-2010. 

NOME PASTA ATRIBUTOS TÉCNICOS ATRIBUTOS 

POLÍTICOS 

Larissa Daniela da 
Escóssia Rosado 

de Andrade 

Secretaria da 
Agricultura, da 

Pecuária e da Pesca 

(SAPE) 

Graduação em Administração (UNP), 
trabalhou na iniciativa privada e foi eleita 

Deputada Estadual pelo PMDB e PSB. 

 

 
Filiada ao PSB 

 
Ana Cristina 

Cabral Medeiros 

 

 
Secretaria de 

Educação e Cultura 
(SEEC) 

Graduada em Psicologia, Mestre em 
Administração, atuou como pró-reitora 

acadêmica de graduação e pós-graduação, 
pesquisa e extensão da UnP (1992 a 

2005) e chefe de gabinete da Presidência 

da Câmara Municipal de Natal. 

 

 

 
Filiada ao PSD5 

                                                        
4 Evidencia-se que essas nomeadas, assim como as demais secretarias dos diferentes governos, enfrentaram 
desafios quando assumiram as pastas, apesar de suas qualificações profissionais e/ou expertise política. Estes 
desafios estavam relacionados à questão de gênero. A partir da apliacação de entrevistas semi-estruturadas 
com algumas das nomeadas, Melo (2017b) observou que metade das entrevistadas afirmaram ter sofrido 
alguma espécie de preconceito e mais da metade (62,5%) vê como razão para a sub-representação feminina 
neste importante posto de comando o fator cultural (machismo, patriarcalismo), enquanto a outra parte 
atribui à baixa participação das mulheres dentro dos partidos (25%) e às condições das mulheres ligadas ao 
fator histórico (12,5%). Essas seriam, portanto, as causas explicativas para as poucas nomeações femininas. 
5 Filiação em 2009 
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Lina Maria Vieira 

 

 

 

 
Secretaria de 

Tributação (SET) 

Graduada em Direito, com especialização 
em Direito Tributário, atuou como 

Delegada do Ministério da Fazenda no 
RN (1987-1990), Delegada da Receita 

Federal em Natal, Secretária de 
Tributação no governo Garibaldi I e em 
Wilma I e, em 2008, deixa a pasta para 

assumir o posto de Secretária Nacional da 

Receita federal. 

 

 

 

 
Não foram 

identificados 

Maria Magnólia 
Souza Figueiredo 

Secretaria de 

Esporte e Lazer 
(SEEL) 

Graduada em Educação Física e pós- 

graduada em Gestão Pública e atleta 
olímpica recordista. 

Filiada ao 
Solidariedade6 

Fonte: elaborado pelas autoras, a partir do banco de dados da pesquisa “As Instituições 
Políticas Subnacionais: Um Estudo Comparativo dos Estados Brasileiros” da UFRN, 2017. 

Cabe ressaltar que, além da qualificação profissional, outros fatores podem ter contribuído para a 

escolha dessas mulheres, como a imagem consolidada de profissionais competentes ou a uma estratégia 

política de impulsionamento das carreiras políticas dessas mulheres que não necessariamente se 

desvinculam das experiências profissionais na área de atuação da pasta. Como exemplo do primeiro 

caso, tem-se Maria Magnólia Souza Figueiredo e Lina Maria Vieira. Magnólia Figueiredo é uma 

importante ex-atleta do estado que assumiu a recém-criada pasta de Esporte e Lazer e, mais a frente, em 

2016, filiou-se ao Solidariedade (SD) e concorreu como vice-prefeita na coligação “É possível fazer 

mais por Natal”. De modo similar, tem-se a nomeação da ex-secretária Lina Maria Vieira que se 

configura como uma nomeação de destaque, pois atravessou diferentes governos a frente da Secretaria 

de Tributação, sendo reconhecida no estado por sua alta competência técnica nessa área e atuando antes 

de assumir a Secretaria como Delegada do Ministério da Fazenda no RN (1987-1990) e Delegada 

Receita Federal em Natal. Em 2008, deixa a pasta para assumir o posto de Secretária Nacional da Receita 

federal. 

Como exemplo da segunda motivação, e de modo não menos legítimo, tem-se o caso de Larissa 

Rosado. Larissa tem formação em administradora de empresas, membro de uma família com forte 

influência política em Mossoró/RN, eleita duas vezes como deputada estadual, foi nomeada para a pasta 

de Agricultura, Pecuária e Pesca, o que contribuiu, de certo modo, para a ampliação do seu capital 

político de um nível local, na cidade de Mossoró/RN, para o nível estadual, bem como possibilitou à 

governadora aglutinar um grupo com forte capital político. 

Adicionalmente, ainda se tem como exemplo, no primeiro governo de Wilma de Faria (2003 - 2006), o 

caso de Márcia Maia, filha da governadora, onde esse argumento torna-se mais evidente. No caso de 

Márcia Maia, cientista social, deputada estadual e ex-secretária de Ação Social do Município de Natal, 
                                                        
6 Filiação em 2013 
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sua nomeação chama a atenção, pois, além das características supracitadas e o fato de ser filha da 

governadora, ela assume uma pasta extremamente estratégica para a Governadora Wilma, a pasta da 

Ação Social, que era uma marca na construção pública de sua imagem. Seria, portanto, razoável assumir 

que, sendo mãe e filhas políticas de carreira, Wilma utiliza a nomeação da filha para a pasta social como 

forma de promover ou ampliar a carreira política da filha e, possivelmente, herdar o capital político da 

progenitora, pois, como o cargo de secretária estadual representa o alto escalão a nível estadual, um bom 

desempenho a frente da pasta, através da criação e/ou execução de políticas públicas eficazes, poderia 

resultar em aquisição de expertise, bem como visibilidade política diante da sociedade norte- 

riograndense. 

Em suma, percebe-se que os fatores externos ao gênero (componentes técnicos e/ou políticos) foram as 

principais motivações para essas nomeações e, a despeito da proposta de seu plano de governo estar 

ligada à maior participação e empoderamento feminino, esta plataforma não se transformou em uma 

política explícita da presença de mulheres nos cargos de comando em seu governo. Em outras palavras, 

o gênero não foi o fator principal para as nomeações femininas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A nomeação de mulheres para o cargo de Secretárias de Estado no caso dos governos do Rio Grande 

do Norte é, ainda, extremamente baixa se considerarmos o seu peso na população total. Na média do 

período 1995-2015, somente 9% das nomeações foram mulheres. Observa-se, no entanto, um possível 

aumento ao longo do tempo de nomeações femininas nos governos, ainda que não se possa dizer se 

tratar de uma tendência consolidada na medida em que a quantidade de nomeações femininas 

permanece pequena. A baixa participação feminina em postos de comando não parece ser um fenômeno 

exclusivo do governo do Rio Grande do Norte. Padrões similares foram observados para o caso das 

nomeações dos Ministérios em nível federal (D'Araújo, 2009), apresentado um percentual médio de 

5,8% de nomeações femininas para o período 1985-2008. De modo similar ao caso do RN, D'Araújo 

verifica um aumento progressivo ao longo dos governos, atingindo 13% das nomeações no governo 

segundo governo Lula (2006-2010) em comparação a apenas 1,9% no governo Sarney (1985-1989), 

achado que coincide com o período aqui analisado para o governo de Wilma de Faria no RN e com o 

percentual encontrado para este governo nestes mesmos anos: de 14%. 

Ademais, Melito e Passos (2016) estimam que, também a nível de Ministérios, o governo de Dilma 

Rousseff, primeira presidente mulher do país, elevou a participação de mulheres nomeadas para o 

maior patamar até os dias atuais: dezoito nomeações. Esta possível tendência de aumento ao longo do 

tempo foi, no entanto, interrompida com a nomeação do primeiro Ministério do governo Michael Temer, 

em 2016, caracterizado pela ausência de qualquer nomeação representativa de minorias como mulheres 

e negros, e objeto de severas críticas na opinião pública. Este episódio sugere que a política da presença, 
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para ser realizada, precisa de decisões políticas deliberadas para a garantia da representatividade, não 

sendo, nesta perspectiva, resultado de uma evolução temporal, progressiva e, até mesmo “natural”, ao 

longo dos governos como resultado da mudanças de costumes e culturas. 

Do ponto de vista da teoria da política da presença, como discutida neste artigo, a representação 

feminina como forma de inclusão social de grupos tradicionalmente excluídos do acesso a postos de 

poder ainda não se efetivou até o momento. A chegada da primeira mulher eleita governadora do RN 

que apresentava um discurso, no plano das ideias, de empoderamento das mulheres, seria, 

potencialmente, a possibilidade de adotar critérios de gênero explicitamente em suas nomeações de 

modo a dar visibilidade pública e política para a questão da baixa participação de mulheres em postos 

de comando. No entanto, como os dados empíricos deste artigo mostram, esta estratégia de 

empoderamento das mulheres no interior de seu governo, não foi adotada. Wilma de Faria construiu sua 

imagem pública se apresentando como detentora de um perfil oposto ao das importantes figuras políticas 

locais, associado à priorização de políticas sociais em sua agenda de governo e ao seu perfil de mulher 

guerreira, em um cenário político predominantemente masculino. Isto é, mesmo as mulheres sendo 

público-alvo de uma política específica no plano de governo e na construção de sua imagem pública, 

política das ideias, isso não se transformou em um alto índice de presença feminina no secretariado. 

Em outras palavras, houve o fortalecimento da idealização de representação das mulheres na imagem 

da governadora, a partir de suas propostas e de seu marketing político como representante das 

mulheres potiguares e de uma mulher guerreira, e a política para as mulheres, apresentada no plano de 

governo de Wilma de Faria, que, entre outras medidas, objetivava o fomento à maior empregabilidade 

das mulheres, foi viabilizada através de políticas públicas específicas, mas a presença de mulheres em 

posto de comando de alta visibilidade pública chegou a apenas 14%, evidenciando uma sub- 

representação. Na percepção das secretárias, as principais causas da baixa participação de mulheres 

em postos de comando são devidos a fatores culturais e históricos, bem como a baixa participação das 

mulheres dentro dos partidos políticos, um canal importante de acesso à posições no governo (MELO, 

2017b). 

Apesar de uma efetivação da presença, de forma não desenvolvida e prioritária, sinalizando de modo 

público e simbólico a diferença de representação em seu governo, a incipiente combinação de política 

das ideias (através de uma política voltada para as mulheres no plano de governo) e política da 

presença (por meio da participação feminina na composição do secretariado), é possível, por outro lado, 

argumentar que a nomeações de mulheres possa ter aberto um caminho para maior participação de 

mulheres na composição do secretariado estadual de governos seguintes, como no caso de Rosalba 

Ciarlini (15%) e Robinson Faria (23%). Em que medida as nomeações de mulheres apresentarão uma 

trajetória ascendente nos próximos governos, é algo que somente poderá ser respondido no futuro. 
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Desse modo, a justaposição da política das ideias e política da presença, de acordo com Anne Phillips 

(2001), é um fator indispensável para uma representação mais efetiva e capaz de evitar a exclusão 

social. Portanto, acredita-se que deva ser considerada não apenas nos cargos eletivos, mas nos cargos 

de comando e de poder decisório, como as Secretarias de Estado em governos estaduais e municipais, 

a nomeação de mulheres, tendo em vista que estas posições de alta visibilidade pública tem a 

capacidade de contribuir para a diminuição das desigualdades de acesso ao poder entre as mulheres e, 

de modo similar, a produção de uma efetiva igualdade política entre homens e mulheres. 
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Apêndice A – Quadro da composição feminina do secretariado estadual do RN de 
01/1995 a 04/2016 

GOVERNO PASTA7 NOME DATA DE 
NOMEAÇÃO

E 
EXONERAÇ

ÃO 

TRAJETÓRIA 
PROFISSIONAL 

FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA 

Garibaldi 
Alves I 

Secretaria 
Estadual de 
Educação, 
Cultura e 
Desportos 

Maria do 
Rosário da 

Silva Cabral 

28/03/1996 a 
05/11/1997 

Pedagoga e mestre em 
educação UFRN. Foi 
secretária-adjunta na 
pasta entre 1995-96 

Não foram 
identificados 

    Delegada do Ministério  

    da Fazenda no RN  

Garibaldi 
Alves I 

Secretaria 

Estadual de 
Tributação 

Lina Maria 
Vieira 

19/06/1995 a 

30/12/1998 

(1987-1990), Delegada 

Receita Federal em 
Natal. Em 2008, será 

Não foram 
identificados 

    Secretária (nacional) da  

    Receita Federal  

Fernando 
Freire 

Secretaria 
Estadual de 
Ação Social 

Joanete dos 
Santos 

19/06/2002 a 

31/12/2002 

Não há registros de 
experiência ou 

formação na área 

Não foram 
identificados 

 

Wilma de 
Faria I 

Secretaria 
Estadual 

Segurança 
Pública e 

Defesa Social 

 

Kalina Leite 
Gonçalves 

 

29/12/2006 a 

07/02/2007 

Graduada em Direito. 
Delegada da Polícia 
Civil no RN e Sec. 
Adjunta da Pasta 

 

Não foram 
identificados 

    Delegada do Ministério  

    da Fazenda no RN  

Wilma de 
Faria I 

Secretaria 

Estadual de 
Tributação 

Lina Maria 
Vieira 

02/01/2003 a 

31/12/2006 

(1987-1990), Delegada 
Receita Federal em 

Natal. Em 2008, será 

Não foram 
identificados 

    Secretária (nacional) da  

    Receita federal  

 Secretaria  

 

Márcia 
Maria Maia 

Mendes 

 Graduada em Ciências 
Sociais-UFRN. Dep 
Estadual e primeira 
mulher a presidir a 

ALRN. Já havia sido 
secretária de Ação 

Social no município 

 

 Estadual de   

Wilma de 

Faria I 

Trabalho, 

Habitação e 

02/01/2003 a 

05/01/206 

Filiada ao PSB 

 Assistência   

 Social   

Wilma de 
Faria I 

Secretaria 
Estadual de 

Maria do 
Rosário de 

28/08/2013 a 

03/04/2014 

Doutora em Educação e 
professora UFRN 

Não foram 
identificados 

 

                                                        
7 As pastas apresentam diferentes nomenclaturas, pois sofreram modificações ao longo dos anos. 
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GOVERNO 

 

 

PASTA 

 

 

NOME 

DATA DE 
NOMEAÇÃO 

E           
EXONERAÇÃO 

 

TRAJETÓRIA 
PROFISSIONAL 

 

FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA 

 Educação e 
Cultura 

Fátima de 
Carvalho 

   

 

Wilma de 
Faria II 

Secretaria 
Estadual de 

Esporte e Lazer 

Magnólia 
Souza 

Figueiredo 

 

17/07/2008 a 

31/03/2010 

Graduada em Ed. Física 
e Atleta olímpica 

recordista 

Filiou-se 
posteriormente 

ao       
Solidariedade. 

 

 

Wilma de 
Faria II 

Secretaria 
Estadual de 
Agricultura, 
Pecuária e 

Pesca 

Larissa 
Daniela da 
Escóssia 

Rosado de 
Andrade 

 

 

07/02/2007 a 

05/06/2008 

Graduada em 
Administração de 
empresas (UNP), 

trabalhou na iniciativa 
privada. Dep Estadual 

pelo PMDB e PSB 

 

 

Filiada ao PSB 

 

 

Wilma de 
Faria II 

 

 

Secretaria 
Estadual de 
Tributação 

 

 

Lina Maria 
Vieira 

 

 

07/02/2007 a 

05/06/2007 

Delegada do Ministério 
da Fazenda no RN 

(1987-1990), Delegada 
Receita Federal em 

Natal. Em 2008, será 
Secretária (nacional) da 

Receita Federal 

 

 

Não foram 
identificados 

 

 

 

 

 

Wilma de 
Faria II 

 

 

 

 

Secretaria 
Estadual de 
Educação e 

Cultura 

 

 

 

 

Ana 
Cristina 
Cabral 

Medeiros 

 

 

 

 

 

07/02/2007 a 

26/06/2008 

Graduada em 
psicologia, mestre em 
administração, atuou 

como Pró-reitora 
Acadêmica de 

Graduação e Pós- 
graduação, Pesquisa e 

Extensão da UnP (1992 
a 2005) e Chefe de 

gabinete da Presidência 
da Câmara Municipal 

de Natal 

 

 

 

 

Filiou-se 
posteriormente 

ao PSD 

Rosalba 
Ciarlini 

Secretaria 
Estadual de 

Turismo 

Gina 
Robinson 

26/03/2014 a 

29/12/2014 

Especializada em 
Turismo internacional 

Não foram 
identificados 

 

 

Rosalba 
Ciarlini 

Secretaria 
Estadual de 
Trabalho, 

Habitação e 
Assistência 

Social 

Paula 
Valéria 

Ferreira de 
Almeida 

Rodrigues 

 

 

04/04/2014 a 

31/12/2014 

 

 

s/i 

 

 

Não foram 
identificados 
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GOVERNO 

 

 

PASTA 

 

 

NOME 

DATA DE 
NOMEAÇÃO 

E           
EXONERAÇÃO 

 

TRAJETÓRIA 
PROFISSIONAL 

 

FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA 

 Secretaria     

 Estadual de   Graduada em Direito e  

Robinson 

Faria 

Trabalho, 

Habitação e 

Julianne 

Faria 

02/01/2015 a 

20/04/2016 

Analise de Sistemas e 

Presidente do PSD 

Filiada ao PSD 

 Assistência   Mulher do RN  

 Social     

 

Robinson 
Faria 

Secretaria 
Estadual 

Segurança 
Pública e 

Defesa Social 

 

Kalina Leite 
Gonçalves 

 

02/01/2015 a 

13/05/2016 

Graduada em Direito, 
Delegada da Polícia 

Civil no RN e Ex-sec. 
Adjunta da Pasta. 

 

Não foram 
identificados 

Robinson 
Faria 

 

Gabinete Civil 

Tatiana 
Mendes 
Cunha 

02/01/2015 a 

20/04/2016 

Advogada e Consultora 
pela Consultoria Geral 

do Estado 

Não foram 
identificados 

Fonte: Melo, 2017b. 
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PARTIR DO “PLANO FORTALEZA 2040”: 
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RESUMO 
Desde que assumiu a prefeitura, Roberto Cláudio tem acenado em direção à sociedade civil para construção de 
uma cidade mais justa. O “Plano Fortaleza 2040” iniciado em 2014 revela distintas cidades formuladas no Plano 
de Governo, reverbera, contudo, um planejamento de curto, médio e longo prazos. A metodologia do projeto 
perpassa por três grandes fases: (i) trata-se da Fortaleza de hoje, seus desafios, potencialidades; (ii) conjuga-se a 
Fortaleza que ser quer em 2040, com objetivos para serem perseguidos; (iii) define-se as diretrizes, sistema de 
governança e controle social monitoramento de resultados, são apresentados ainda sete eixos estratégicos de 
desenvolvimento. A investigação será centralizada na governança municipal, subeixo Plano de Participação e 
Controle Social na Gestão Pública Municipal. O estudo foi realizado através de pesquisa qualitativa, tipo 
exploratória, com metodologia desenvolvida através da análise bibliográfica, documental e aplicação de 
entrevistas. 
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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA 
MUNICIAL DE FORTALEZA, A PARTIR DO “PLANO FORTALEZA 2040”: 
PONTO DE INFLEXÃO OU DE CONSENSO? 

SANTOS, Cristiane Vieira dos1 

MOURA, Luciana Ribeiro2 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo apresentar um ensaio acerca do “Plano Fortaleza 2040” 

idealizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, sob a 

coordenação do Instituto de Planejamento de Fortaleza (IPLANFOR), apoio técnico e administrativo 

da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), da Universidade Federal do Ceará (UFC), com o 

intuito de pensar a cidade a partir do seu presente, daquilo que se deseja para o futuro e de como 

realizar tais transformações. Em que pese, o projeto está estruturado em sete eixos, o universo desta 

pesquisa, antes centralizado na Governança Municipal que, embora abarque o tripé Sistema de 

Governança, Plano de Desenvolvimento da Gestão Pública Municipal e Plano de Participação e 

Controle Social na Gestão Pública Municipal, teria um olhar voltado somente para esta última 

dimensão. No entanto, dada à complexidade e amplitude do Plano foi necessário adentrar os demais 

eixos para, no final, destacar a participação e o controle social, sobretudo porque tal objetivo 

perpassou toda a elaboração do projeto em análise. 

O município de Fortaleza está localizado na porção Norte do Estado do Ceará, Região Nordeste do 

Brasil, com extensão territorial absoluta de 313,14km², ao Norte limita-se com o oceano Atlântico e 

uma pequena porção do território de Caucaia; ao Sul com os Municípios de Maracanaú, Itaitinga, 

Pacatuba e Eusébio; a Oeste com Caucaia e Maracanaú; e a Leste com Eusébio, Aquiraz e o Oceano 

Atlântico. Em seu entorno a Região Metropolitana (RMF), também conhecida como Grande Fortaleza 

– é composta pelos municípios de Caucaia, Maranguape, Pacatuba, Aquiraz, Maracanaú, Eusébio, 

Itaitinga, Guaiuba, Chorozinho, Pacajus, Horizonte, São Gonçalo do Amarante, Pindoretama e 

Cascavel (IPLANFOR, I MOSTRA VIRTUAL FORTALEZA 2040, 2015, p. 24). Em termos 

populacionais a capital cearense possui cerca de 2,5 milhões de habitantes e, 3.818.380 se incluído os 

municípios da Região Metropolitana (RMF) (IPLANFOR, FORTALEZA 2040, 2015, p. 07). 

O “Fortaleza 2040” é um plano de desenvolvimento estratégico para a cidade e para a sociedade, 

iniciado em 2014 e finalizado em dezembro de 2016 (primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio). O 

plano foi elaborado por uma equipe de formação interdisciplinar, organizada em três grupos de: (i) 

                                                        
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). 
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urbanismo e mobilidade; (ii) social e econômica; (iii) mobilização e participação social. Está dividido 

em três dimensões: (i) Plano de Desenvolvimento Econômico e Social; (ii) Plano Mestre Urbanístico; 

(iii) Plano de Mobilidade Urbana. Composto por três fases: (i) Fortaleza hoje, na qual foi realizado um 

diagnóstico da cidade; (ii) Fortaleza 2040, momento de idealização da cidade que se quer no futuro; 

(iii) Definição de diretrizes, planos e ações para se chegar aos objetivos propostos. Com um tripé de 

participação social circunscrito pelo (i) Núcleo Territorial; (ii) Núcleo Setorial; (iii) Núcleo 

Governamental. O primeiro núcleo, pautado nos moradores dos bairros e nos membros de 

organizações3 que neles atuam; o segundo núcleo, composto por grupos de interesses comuns, seja 

representando setor, área ou tema, abrangendo representações patronais, movimentos sociais, 

instituições corporativas, federações de trabalhadores e; o terceiro núcleo, formado por atores 

governamentais das três esferas: federal, estadual e municipal, organizados por afinidades de políticas 

públicas. Por fim, o plano está estruturado em sete eixos (i) Equidade territorial, social e econômica 

(chamado de eixo zero); (ii) Cidade conectada, acessível e justa; (iii) Vida comunitária, acolhimento e 

bem-estar; (iv) Desenvolvimento da Cultura e do conhecimento; (v) Qualidade do meio ambiente e 

dos recursos naturais; (vi) Dinamização econômica e inclusão produtiva; (vii) Governança municipal. 

O Plano contou com a presença de mais de 8.0004 participantes nos encontros territorial, setorial e 

institucional, além das manifestações ocorridas na plataforma virtual da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza. 

O eixo sete, trata da governança municipal, esta possui duas estratégias para a implementação do 

plano: de um lado, está ancorado no executivo municipal uma estrutura organizacional e processo de 

gestão composto por Escritório e Núcleos de Gestão de Projetos (em rede), como também um 

conjunto de Câmaras Setoriais e Comissões; do outro, existe o Observatório da Cidade responsável 

pelo controle social do Plano Fortaleza 2040, trata-se, por conseguinte, de dois “ambientes” um 

interno ao governo e outro externo, respectivamente. O plano foi pensado e idealizado por várias 

mãos, não se trata tão somente de um plano de governo, perpassa a isso, é um plano de sociedade, da 

sociedade que se quer construir a partir de então. 

O Plano de Participação e Controle Social na Gestão Pública Municipal presente no subeixo da 

governança municipal traz a presença da sociedade civil na tomada de decisão e na condução de uma 

gestão democrática e participativa. Tal instrumento foi se desenhando através das lutas dos 

movimentos sociais nas décadas de 70 e 80 do século passado e, normatizado na Constituição Federal 

de 1988. 

De acordo com o Plano (2016), em Fortaleza existem 285 conselhos escolares, 112 conselhos locais na 

                                                        
3 Escolas, Universidades, Igrejas, Agremiações, Grupos Culturais e Artísticos, Associação do Bairro, dentre 
outros. 
4 Duas entrevistadas relataram a presença de mais de 10.000 participantes. Uma delas, servidora pública de 
carreira, com mais de 33 anos no serviço público municipal, diz ter sido o maior ensaio de planejamento 
participativo vivenciado na Cidade. 
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área da saúde, 6 conselhos tutelares, 6 conselhos regionais de saúde, 30 conselhos municipais de 

políticas públicas. O Instituto de Planejamento do Município (IPLANFOR) em pesquisa realizada no 

universo dos conselhos de políticas públicas, no ano de 2014, constatou que somente 54% dos 

conselhos estavam ativos, 36% não tinham regimento interno, 71% dos representantes não eram 

paritários, apresentando maioria composta pelo poder público e 79% não possuíam plano de trabalho. 

Ainda na gestão do prefeito Roberto Cláudio foi instituído os Agentes de Cidadania e Controle Social 

e os Conselheiros Municipais de Planejamento Participativo, os Agentes elegem os Conselheiros e a 

comunidade elege seus Agentes, ambos têm mandato de dois anos. É a partir dos Agentes de 

Cidadania que as comunidades elegem suas prioridades para constar no Orçamento Participativo. 

A Prefeitura de Fortaleza com o intuito de aumentar a representatividade da sociedade civil, dividiu a 

cidade em 32 territórios, composto por cerca de 4 bairros que, para cada 5000 habitantes é eleito 1 

Agente, o que corresponde a um total de 490 Agentes de Cidadania e Controle Social, quanto aos 

Conselheiros existe 1 para cada território, mais 1 suplente, além de 1 para cada órgão do município, 

totalizando 26, os quais são indicados pelo poder público municipal. 

A participação e o controle do Estado pela sociedade civil ou a conjugação de interesses comuns entre 

ambos apresentam muitos desafios, pelo próprio descrédito da sociedade com a questão da 

participação, com a ausência de prestação de contas da esfera pública com o que fora demandado pela 

comunidade, cultura do patrimonialismo e do clientelismo direcionada a interesses particulares, pouco 

exercício de cidadania. 

E, embora o projeto tenha sido realizado com a participação de vários atores institucional, sociedade 

civil, entidades de classe, academias, percebe-se um viés positivista em seu desenho quando tratam de 

políticas, programas e projetos a partir da eficiência, eficácia e efetividade. O estudo em sua totalidade 

será capaz de descrever o “Plano Fortaleza 2040”, seus desafios, oportunidades e limites. 

O “Plano Fortaleza 2040” traz o retrato de uma Fortaleza com características de desigualdade, 

vulnerabilidade, pobreza equidistantes da Fortaleza cristalizada nos cartões postais de suas belezas 

naturais, no entanto, o estético da verdadeira beleza – o povo – está quase estático no não belo. 

Reconstruir histórias, refazer o caminho, pensar possibilidades coletivamente já se apresenta como 

algo conquistado. O desafio é executar o que fora formulado para curto, médio e longo prazos, visto 

que a construção do referido projeto atravessou o período de 2014 a 2016. 

O estudo que será apresentado traz como metodologia uma pesquisa de natureza documental, 

descritiva e de abordagem qualitativa, desenvolvida através da análise bibliográfica, com aplicação da 

técnica de entrevista. Para tanto, a investigação está analogamente organizada em três seções, (i) 

Descrever a Fortaleza de hoje; (ii) Relatar a cidade que se quer para o futuro; (iii) Registrar os 

caminhos através das diretrizes, planos, ações, sistema de governança e controle social para 

acompanhamento, monitoramento de resultados, além da introdução e considerações. 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

892 

1. Fortaleza hoje  

O Plano Fortaleza 2040 foi pensado a partir do Plano de Governo do então candidato à Prefeitura de 

Fortaleza, Roberto Cláudio, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), no ano de 2012, o projeto foi 

dividido em 12 Cidades5. Visa transformar Fortaleza numa cidade mais justa, acolhedora. A cidade 

cresceu de forma desordenada, com abismos e desigualdades sociais, que culminou numa cidade com 

diversos problemas, por isso a necessidade de criar um plano mestre urbanístico de mobilidade urbana 

e de desenvolvimento socioeconômico. 

Mas, percebeu-se, disse Luiza6, ainda na campanha eleitoral, que o Plano Diretor Participativo de 

Fortaleza (PDPFOR/2009) não tinha uma proposta urbana razoável, era na verdade, uma colcha de 

retalhos que aumentava a dispersão urbana, segregava a cidade e tornava-a um dormitório excludente. 

Era preciso, nesse sentido, pensar um Plano includente e de longo prazo, com duração de pelo menos 

20 anos, porque uma transformação não acontece numa única gestão, com integração das políticas 

públicas, riqueza e redistribuição de renda. Um Plano onde a população tivesse senso de pertença, 

porque as demandas tinham que ser da sociedade e não elaboradas a partir dos técnicos 

governamentais. 

Em entrevista, a servidora Maria informou que a revista “Iniciando o Diálogo” foi apresentada aos 

Secretários Regionais que ficaram responsáveis em eleger articuladores que seriam o canal entre o 

Instituto de Planejamento do Município de Fortaleza (IPLANFOR) e os bairros. Esses articuladores 

ficaram responsáveis por mapear nos bairros as entidades, instituições, lideranças comunitárias 

existentes. Posteriormente, a partir dos dados coletados eram elaborados relatórios. O novo desafio foi 

eleger Coordenadores dos bairros para discutir sobre a história econômica, política, social, cultural do 

bairro. 

A primeira fase do projeto “A cidade que temos (Fortaleza hoje)”, diz respeito ao diagnóstico da 

cidade nas mais diferentes matizes, uma interpretação do real a partir de três grupos distintos da 

sociedade que se entrelaçam no dia a dia da metrópole: o olhar da pessoa a partir do seu bairro; a 

perspectiva setorial dos grupos patronais, sindicalistas, instituições corporativas, movimentos sociais; 

pela dinâmica dos atores públicos pertencentes às esferas municipal, estadual e federal que formulam, 

implementam, avaliam políticas públicas. A discussão sobre a “Fortaleza de hoje” tinha como objetivo 

construir uma identidade coletiva sobre a cidade, onde fosse possível reconhecer o que existia, o que 

não existia, o que existia mas, havia a necessidade de melhoramento, os problemas, as potencialidades. 

A divulgação do plano se deu a partir da parceria IPLANFOR, Coordenadoria Especial de 

                                                        
5 Cidade saudável, conhecimento, mobilidade e acessibilidade, segura e pacífica, produtiva e 
empreendedora, criativa e inovadora, sustentável, juventude, esportiva, tolerante e inclusiva, planejada, 
participativa, transparente e justa (PARA RENOVAR FORTALEZA – PROPOSTAS PARA O PLANO DE 
GOVERNO – ROBERTO CLÁUDIO PREFEITO, VICE GAUDÊNIO, 2012, p. 15-16). 
6 Este e outros nomes de colaboradores da presente pesquisa são pseudônimos adotados com o intuito de 
preservar a privacidade dos sujeitos. 
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Participação Social e das Secretarias Executivas Regionais. Para tanto, foi feito pelo IPLANFOR 

“cadernos de trabalho” para os três públicos envolvidos, no sentido de orientar e direcionar para os 

principais aspectos envolvidos no diagnóstico, como “A cidade está dividida político- 

administrativamente em Secretaria Executiva Regional I, II, III, IV, V, VI e do Centro, além das 

Secretarias Diretas, Coordenadorias, Autarquias, Companhias, Fundações, empresas, agências, 

institutos” (SANTOS; CARDOSO, 2017, p. 13). 

Para cada público foi idealizado um “caderno de trabalho” distinto. O caderno do núcleo Bairros era 

composto por cinco pontos divididos em: (i) caracterização do bairro; (ii) situação da infraestrutura e 

mobilidade; (iii) serviços existentes; (iv) integração social; (v) economia do bairro. Alguns fatores 

dizem respeito aos recursos naturais; aglomerados em condições precárias; serviços existentes sejam 

públicos ou privados; manifestações culturais; atividade econômica do bairro, respectivamente. Trazia 

ainda, de forma lúdica e singular, um mapa do bairro onde os moradores tinham que pintá-lo com seis 

cores: azul, para as principais áreas utilizadas pela comunidade; vermelho, para áreas mais violentas; 

marrom, para identificação dos espaços com problemas de acidentes de trânsito; amarela, localização 

dos moradores que representam a memória do bairro; preta, problemas de lixo, esgoto e água suja a 

céu aberto, insetos e ratos; verde, foco no comércio, indústria e serviço do bairro (CADERNO DE 

TRABALHO FORTALEZA 2040, BAIRROS). 

Nos bairros, a simbologia e representatividade das cores traziam um retrato da perversa realidade, 

onde por vezes, a criminalidade substitui o Estado, e até participa do planejamento da cidade. Além 

disso, percepções da relação com a cidade, o que as pessoas dão para Fortaleza e o que o município 

retribui em forma de serviço e de políticas públicas, pautaram o diagnóstico. 

Para Luiza, as tessituras das relações de poder interna e externa, e do posicionamento ideológico do 

Plano muitas vezes divergiram do posicionamento institucional da própria prefeitura. Houve avanços 

em algumas pastas, no entanto, em outras, o corporativismo permaneceu. 

Para o núcleo Setoriais os temas abordados foram: (i) sobre a organização respondente; (ii) cidadania; 

(iii) rede de vínculos associativos; (iv) grau de dependência de instâncias governamentais; (v) 

impactos do contexto da cidade na organização; (vi) potenciais da cidade; (vii) sobre a mobilidade 

urbana em Fortaleza; (viii) sob a ótica da organização, quais os principais problemas da cidade de 

Fortaleza cujas soluções deverão ser tratadas no âmbito do Plano Fortaleza 2040. Nesse contexto 

setorial, destaco algumas características dos temas: tipo de organização; a organização contribui com a 

cidade ou com a melhoria de vida de seus moradores; os vínculos da organização; necessidade do 

sistema público para desenvolver suas atividades; pontos fortes e fracos da cidade para o 

desenvolvimento da organização; os potenciais da cidade que poderiam ser mais bem desenvolvidos; 

acessibilidade da cidade; os problemas que devem ser priorizados pelo Fortaleza 2040 (CADERNO 

DE TRABALHO FORTALEZA 2040, SETORIAIS). 
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Para Bárbara, outro grande desafio do Fortaleza 2040 foi alinhar os três entes governamentais: 

município, estado e governo federal, para pensar coletivamente, já que politicamente e 

ideologicamente, existe interesse distinto e, por conseguinte, caminhos opostos, até no próprio 

município, por isso, “é difícil desfazer esses latifúndios” (BÁRBARA, 2017). 

O último núcleo, sobre políticas públicas foi desenhado de acordo com a perspectiva de doze núcleos 

temáticos, quais sejam: (i) habitação e regularização fundiária, terras públicas, saneamento ambiental; 

(ii) meio ambiente, recursos hídricos; (iii) mobilidade e acessibilidade; (iv) cultura e patrimônio; (v) 

desenvolvimento econômico, trabalho, emprego e renda, turismo, ciência, tecnologia e informação; 

(vi) defesa civil, segurança pública; (vii) saúde, segurança alimentar e nutricional, drogas; (viii) 

juventude; (ix) assistência social, proteção e defesa da criança e do adolescente, direitos do idoso, 

direitos da pessoa com deficiência, direitos das mulheres, direitos de LGBTT, igualdade racial; (x) 

educação; (xi) esporte e lazer; (xii) ambiente político institucional, governança, integração 

metropolitana. Posteriormente, esse núcleo foi dividido em cinco partes: primeira, para tratar acerca da 

política pública; segunda, sobre o nível de integração vertical e horizontal das políticas; terceira, no 

concernente aos impactos da política pública no contexto de Fortaleza; quarta, sobre os fatores de 

convergência e análise de ambiência; quinta, na identificação de prioridades. Algumas especialidades 

de cada uma das partes: marco regulatório, coordenação, consistência e coerência, indicadores 

anteriores e os aferidos depois da execução da política, liderança executiva (vontade política), quais 

prioridades do plano Fortaleza 2040, respectivamente (CADERNO DE TRABALHO FORTALEZA 

2040, POLÍTICAS PÚBLICAS). 

O que os três cadernos têm em comum é a elaboração de um relatório geral acerca do que foi discutido 

e convergido, a lista de participantes e o envio das informações para a equipe do Fortaleza 2040, em 

outras palavras, foi realizada a coleta de dados, mapeamento comunitário, mapa colaborativo, 

questionários. Além do que foi apresentado, era possível participar do projeto, por meio de site, 

utilizando o aplicativo para celulares ou através das Secretarias Executivas Regionais (SER’s). 

Abaixo, um desenho das formas de participação: 
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FIGURA 01 – Núcleos de Participação 

 
Fonte: Planejamento Participativo Fortaleza 2040, 2014, p. 09. 

Na primeira fase do projeto, participaram mais de 1.800 pessoas, tanto representantes de bairros como 

de instituições. O retrato da cidade traz um diagnóstico preocupante, os dados elaborados a partir do 

tripé dos núcleos elencados acima, foram organizados a partir de sete temas. 1. Contexto social e vida 

comunitária, composto por sete subtemas que serão elencados na segunda parte deste trabalho. Esse 

contexto social é marcado pela desigualdade social e espacial que introduziu Fortaleza no rol das dez 

cidades mais violentas do mundo e a quinta mais desigual7. O município possui 1208 bairros, em 33% 

destes a renda pessoal média é abaixo do salário mínimo e, os 75,6% restantes possuem uma renda 

média abaixo de 2 salários mínimos, de acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, trazido pelo Plano.  Quanto ao índice de pobreza9, Fortaleza 

tem um percentual de 13,6% e consegue ficar abaixo de capitais como Salvador com 14,2% e Recife 

com 15,1%, a cidade de Curitiba ocupa a melhor colocação 3,8%. Sobre o índice de desigualdade Gini 

– que vai de 0 a 1, no qual quanto mais perto de zero melhor é a distribuição e quanto mais perto de 1 

maior o nível de desigualdade, Fortaleza apresentou em 2010, um índice 0,61, ficando novamente 

abaixo nos dados comparativos com Salvador 0,63 e Recife 0,68. Dados assustadores são revelados 

quando o tema é violência. Em 2002, para 100 mil/habitantes, a taxa de homicídio era de 18, em 2012 

já atingia 69; com maior impacto na faixa etária de 15 a 29 anos e no espaço periférico da cidade, em 

2002 de 35,8 saltou para 164,3, dez anos depois e, o tráfico de drogas aparece como principal fator. 

No que tange ao fator educação, é plausível a melhoria encontrada nas escolas públicas, mas ainda 

persiste um distanciamento qualitativo entre escolas públicas e privadas. Outro fator que deve ser 

                                                        
7 De acordo com dados do Relatório da Organização das Nações Unidas “State of the Wold Cities 2010/2011: 
Bridiging the urban Divide” (CADERNO DE TRABALHO FORTALEZA 2040, A FORTALEZA QUE QUEREMOS, 
p. 11). 
8 Fortaleza possui 120 bairros, segundo cartografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza (SEFIN) e Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 
Ambiente (SEUMA), e 122 bairros definidos em Lei Municipal (FORTALEZA 2040, O OLHAR DOS 
MORADORES, 2015, p. 07). 
9 Medido através da % de pessoas que ganham até ¼ salário mínimo de acordo com o IBGE (CADERNO DE 
TRABALHO FORTALEZA 2040, A FORTALEZA QUE QUEREMOS, p. 12). 
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melhorado é a integração da educação com as demais políticas públicas, exigindo que a educação seja 

capaz não só de gerar conhecimento, mas que garanta o desenvolvimento cultural, coletivo, de 

cidadania, com responsabilidade social, ambiental, ética, com a conjugação da tolerância e respeito à 

diversidade. Quanto a mensuração de dados do Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico (IDEB), 

de escala de zero a dez, para o ano de 2013, Fortaleza atingiu somente 4,6 e, na Taxa de Escolarização 

do Ensino Médio, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), para pessoas na faixa etária 

de 18 a 20 anos, somente 45,4% concluiu o ensino médio, o melhor percentual encontrado ficou com 

Florianópolis com 63,4%. No campo da saúde, o que chama atenção são as mortes por causas 

externas, classificadas por acidentes e assassinatos. No maior hospital de trauma, o Instituto José Frota 

(IJF), diariamente, dão entrada, cerca de 40 a 80 vítimas de acidentes com motos. Outro fator 

preocupante é o crescente uso abusivo de drogas, que gera uma rede de problemas e conflitos e esses 

ocasionam mais demanda por politicas públicas, além da ausência de médicos e remédios nos postos 

de saúde. Apesar disso, a população está com uma expectativa de vida maior, chegando em 2010 a 

uma idade média de 74,4 anos. Na pasta da cultura, existe um baixo percentual do orçamento para 

financiar às manifestações artísticas, que acaba por ter seus custos patrocinados pela própria 

comunidade. A área esportiva coaduna com o que fora encontrado na cultura, pois grande parte das 

iniciativas se dá pela comunidade, tendo em vista os poucos equipamentos públicos para atender a 

população. O último subitem, habitação e regularização fundiária traz a precária situação para o tema. 

Cerca de 44% da população fortalezenze vive em situação de grande vulnerabilidade social, com a 

existência de 843 assentamentos precários, os quais abrigam 1.077.000 pessoas, predominantemente 

pertencente a faixa de baixa renda. Para resolver o problema é preciso construir 74.607 novas unidades 

habitacionais, além da necessidade de melhorias de 44.060 imóveis, 218.699 necessitam de obras de 

urbanização, 33.776 precisam de gerenciamento de risco e 145.601 imóveis da legalização da posse 

(CADERNO DE TRABALHO FORTALEZA 2040, A FORTALEZA QUE QUEREMOS). 

2. Desenvolvimento urbano da cidade, vem acontecendo de maneira desordenada, fragmentária e 

dispersiva que, acaba por oportunizar a desigualdade social e econômica, por reproduzir uma forma 

urbana caótica que exigirá, de maneira veloz, a implantação de políticas públicas das mais diversas. 3. 

Mobilidade urbana e acessibilidade, a acessibilidade foi tratada ao longo dos anos de maneira 

equivocada, ou seja, a partir da engenharia de transportes, sem tratar do problema em sua 

transversalidade, um destes problemas é a concentração dos postos de trabalho em três bairros: Centro, 

Aldeota e Meireles, em contraposição, às residências desse conglomerado de trabalhadores que estão 

no lado oposto, o que gera gasto de tempo, congestionamento e tantas outras dificuldades (CADERNO 

DE TRABALHO FORTALEZA 2040, A FORTALEZA QUE QUEREMOS). 

No que diz respeito ao ponto 04. Meio ambiente e patrimônio paisagístico, cultural e ambiental, a 

negligência do controle urbano e a ocupação acelerada em Fortaleza promoveram a degradação dos 

recursos hídricos e paisagens naturais. Em 2012, a cobertura de área verde por habitante era de 2,67 
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m2, em completa discordância com o que preconiza a Organização das Nações Unidas (ONU) que 

estabelece a recomendação de 12 m2 por habitante. 5. Saneamento e infraestrutura domiciliar, de 

acordo com o Censo Demográfico de 2010, Fortaleza possuía somente 59,3% de seus domicílios 

ligados a rede geral ou pluvial de esgotamento sanitário. Em 2012, o IBGE/PNAD mostram que a 

população da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) tinha 73,3% servida por esgotamento 

sanitário (CADERNO DE TRABALHO FORTALEZA 2040, A FORTALEZA QUE QUEREMOS). 

Para Participação e controle social, item 6, foi diagnosticado quantitativamente um amplo número de 

instâncias de participação, atingindo um total de 43810, no entanto, não existe um ordenamento 

organizacional de atividades e acompanhamento das políticas públicas, em contraponto, do lado 

governamental, o município não possui ingerência quanto ao atendimento das demandas solicitadas 

através desses espaços de participação, dessa forma, será que a ausência da ação do município 

contribui para a desorganização dessas esferas de participação? Ou será que a deficiência do controle 

social faz a esfera governamental não atender às solicitações demandadas pela sociedade? Por fim, o 

7º. e último tema, Economia, mercado de trabalho, emprego e renda: a capital cearense ocupou em 

2010, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a nona colocação 

no quesito Produto Interno Bruto (PIB) do país e, melhor posição entre as capitais do Nordeste. 

Contraditoriamente, quando é avaliada a renda familiar, Fortaleza ocupa o 353ª posição, entre todos os 

municípios brasileiros, dados que evidenciam a alta concentração de renda e desigualdade social, em 

2010, a renda per capita domiciliar era somente R$ 857,54. Quando se trata de trabalho, cerca de 1/3 

da população está no mercado informal, 30,9% precisamente, o que corrobora com a exclusão de 

direitos como 13º. salário, férias, seguro desemprego, aposentadoria, por conseguinte, aumenta o 

tempo de permanência desses trabalhadores na informalidade. Além disso, o emprego formal é 

centralizado em alguns bairros da capital cearense (Centro, Aldeota, Meireles), o que ocasiona longos 

deslocamentos da massa trabalhadora. Outro desafio governamental está nos jovens que nem 

trabalham, nem estudam. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), trazidos no 

Plano, dão conta que a realidade desses jovens de e 15 a 24 anos de idade, cujo percentual atinge 

11,48%, são pertencentes a famílias que vivem com ½ salário mínimo mensal (CADERNO DE 

TRABALHO FORTALEZA 2040, A FORTALEZA QUE QUEREMOS). 

O diagnóstico de Fortaleza é muito mais amplo, neste artigo optou-se por um recorte de dados capazes 

de mensurar panoramicamente os elementos de maior impacto como economia, renda, trabalho, 

educação, saúde, violência, dentre outros. 

A primeira fase do Plano foi mais participativa, na segunda fase houve um declínio da participação, 

devido a responsabilidade que os colaboradores e moradores tinham em encaminhar relatórios dentro 

de prazo e agenda estabelecida. 

                                                        
10 Existe divergência quanto ao número de canais de participação do plano “Fortaleza 2040”, oscilando entre 
438 e 439. 
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2. A cidade que se quer 

A segunda fase do plano “A Fortaleza que Queremos” foi elaborado novo “Caderno de trabalho”. 

Nesse momento do projeto foi possível confrontar a realidade encontrada na primeira etapa e a 

expectativa e desejo de futuro. Perguntas chaves serviram de guia: como deseja que a cidade esteja em 

2040? E quais os desafios necessitam ser enfrentados para isso? 

Foram sete os temas escolhidos para compor esse momento do plano, são eles: (i) contexto social e 

vida comunitária, que abrange a) vida comunitária; b) segurança; c) educação; d) saúde; e) cultura; f) 

esporte; g) habitação e regularização fundiária; (ii) desenvolvimento urbano; (iii) mobilidade urbana e 

acessibilidade; (iv) meio ambiente e patrimônio paisagístico, cultural e ambiental; (v) saneamento e 

infraestrutura domiciliar; (vi) participação e controle social; (vii) economia, mercado de trabalho, 

emprego e renda. Essa gama de perspectivas traz subtemas, em especial, no primeiro item, que abarca 

a interação dos direitos humanos e segmentos sociais, a prevenção da violência, a educação em suas 

várias dimensões, a qualidade dos serviços de saúde, as manifestações e políticas culturais, os 

equipamentos públicos esportivos, a requalificação inclusiva através da regularização fundiária e do 

déficit habitacional. Nos demais tópicos, destaque para uso do solo, sistema viário, recursos hídricos, 

coleta e reciclagem do lixo, formas de participação da população na gestão municipal, oferta de 

emprego e renda. O modelo de relatório trouxe três indagações: (i) críticas ao documento Fortaleza 

hoje; (ii) resumo das proposições do grupo para a construção da visão de futuro da Fortaleza que 

queremos; (iii) participantes (CADERNO DE TRABALHO FORTALEZA 2040, A FORTALEZA 

QUE QUEREMOS). 

Ao final desta segunda etapa os sete temas transformaram-se em seis eixos com 26 objetivos 

estratégicos: (i) Cidade conectada, acessível e justa; (ii) Vida comunitária, acolhimento e bem-estar; 

(iii) Desenvolvimento da cultura e do conhecimento; (iv) Qualidade do meio ambiente e dos recursos 

naturais; (v) Dinamização econômica e inclusão produtiva; (vi) Governança municipal. Para a (i) 

Cidade conectada, acessível e justa o grande percurso norteador está centrado na reorganização da 

forma urbana, ampliação do acesso de bens e serviços públicos pelo cidadão, oportunidades de 

emprego e renda, ampliação e diversificação de atividades, fortalecimento identitário dos bairros, 

valorização e vitalização do centro e espaços públicos, ampliação da acessibilidade e conectividade. 

Este eixo traz 06 objetivos estratégicos quais sejam: (i) Cidade compacta, acessível e conectada; (ii) 

Oportunidades de emprego e renda distribuídas no conjunto do território municipal; (iii) Espaços e 

serviços públicos alocados amplamente no conjunto do território municipal; (iv) centro urbano 

reabilitado; (v) Espaços públicos equipados, seguros e integradores; (vi) Transporte público de 

qualidade. Estes objetivos possuem grandes desafios como é o caso de implementar políticas públicas 

de ocupação do solo, descentralizar a oferta de emprego e lazer, como forma de diminuir a 

concentração de trabalho e espaços culturais, que culmina também numa transformação do trânsito 

com a diminuição de longos deslocamentos quer seja através de transportes públicos ou veículos 
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particulares, diminuição da insegurança e depredação do patrimônio público, revitalização do centro 

no que se refere a área residencial, proporcionar a acessibilidade, aumentar a frota de ônibus e de 

corredores exclusivos. Na (ii) Vida comunitária, acolhimento e bem-estar tem como pressuposto 

reverberar na sociedade sentimentos e atitudes de acolhimento nas relações sociais e de pertencimento 

para com a cidade, no cultivo de uma cultura de paz e tolerância. Para que isso ocorra, foram 

classificados 05 objetivos (i) Comunidades valorizadas e integradas à sociabilidade urbana; (ii) 

Comunidade acolhedora, inclusiva com valorização e respeito à diversidade; (iii) Comunidade com 

elevado senso de pertencimento e afeição à cidade; (iv) Cultura de paz e segurança cidadã; (v) 

Comunidade saudável (saúde, esporte, lazer, educação alimentar). Quanto maior se apresentar o 

desafio, maior deverá ser a intervenção governamental, para esse tópico questões como habitação, 

preconceito em suas diversas dimensões (negro, mulher, idoso, comunidade LGBT, pessoas com 

deficiência, crianças e adolescentes), envelhecimento, preservação do patrimônio material e imaterial, 

segurança, saúde pública de qualidade, promoção de esporte e lazer, alimentação saudável fomentada 

pela agricultura urbana orgânica. Para (iii) Desenvolvimento da cultura e do conhecimento existem 

quatro pilares: ampliação e melhoria da educação; aumento da qualificação do trabalhador; 

desenvolvimento cientifico e tecnológico; desenvolvimento cultural, cujos objetivos são: (i) Educação 

de qualidade e capacitação para o trabalho; (ii) Desenvolvimento científico e tecnológico; (iii) 

Valorização e desenvolvimento cultural. O desafio de tornar o conhecimento mola propulsora de 

desenvolvimento requer qualidade e ampliação da educação e valorização dos professores, 

fortalecimento do vínculo escola, pais e filhos, infraestrutura de inovação implantada e disponível com 

tecnologia da informação e comunicação (TIC), parques tecnológicos de excelência, resgatar o 

patrimônio da cidade, fomentar iniciativa comunitária em memória social para inventariar o 

patrimônio da cidade. A (iv) Qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais se apresenta como 

medida para recuperar e conservar os recursos naturais e a qualidade do ambiente natural, com ênfase 

nos recursos hídricos e geração de energia limpa, para isso, são apresentados 05 objetivos 

estratégicos: (i) Recursos naturais recuperados, conservados, com gestão sustentável; (ii) Saneamento 

básico ampliado; (iii) Segurança hídrica; (iv) Geração de energia limpa e renovável; (v) Conforto 

ambiental. Os grandes desafios são a manutenção de riachos, rios, lagoas, mananciais, arborização 

da cidade, aproveitamento da água da chuva, coleta seletiva de lixo, apoio às experiências dos 

catadores, uso consciente da água potável, chegar a 100% no atendimento da rede de esgoto, 

implantação de sistemas de energia limpa e sustentável, com o aproveitamento do vento e da luz solar, 

ampliação da área verde que ultrapasse o limite ponderado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) de 12m² por habitante. No que se refere a (v) Dinamização econômica e inclusão produtiva, 

esta destaca-se pela busca do crescimento da economia, emprega e da renda no mercado já solidificado 

e, pela emergência de novos segmentos capazes de agregar alta geração de renda, inclusão produtiva e 

economia solidária. São 03 os objetivos estratégicos (i) Estrutura produtiva e de serviços ampliada e 

diversificada; (ii) Setores econômicos consolidados mais competitivos e de alto valor agregado; (iii) 
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Atividades promotoras de inclusão produtiva dinamizadas. O Plano traz visões de futuro diversas 

como a reindustrialização, as economias: criativa, da educação e do mar, TIC, construção civil, 

ciência, tecnologia e informação, agricultura urbana, mercado de trabalho, emprego e renda, comércio 

ambulante e informal. Para que tudo isso aconteça são lançados 02 desafios, quais sejam, o acesso ao 

primeiro emprego para jovens, valorização dos idosos no mercado de trabalho, ampla divulgação das 

vagas de emprego; instalação de empresas em bairros periféricos que gerem empregos e oportunidades 

de trabalho, evitando o deslocamento de trabalhadores para bairros distantes. O último eixo (vi) 

Governança municipal é o que assegurará a execução dos demais eixos estratégicos. Na compreensão 

do Plano, a governança municipal representa a capacidade de os governos municipais planejarem e 

executarem políticas públicas de forma eficiente, eficaz, efetiva, de maneira a privilegiar 

respectivamente o menor custo, com máxima implementação do que fora definido e com alcance dos 

resultados finalísticos. Para a governança foram traçados 04 objetivos estratégicos (i) Instituições 

públicas fortalecidas e atuando com transparência; (ii) Gestão pública participativa e eficiente; (iii) 

Marcos regulatórios adequados ao desenvolvimento; (iv) Modelo de acompanhamento e avaliação do 

Fortaleza 2040 instituído. Nesse tópico, merece destaque as formas de (não) participação que traz a 

necessidade de maior participação da população nas decisões de interesse público através de canais de 

diálogos com a gestão pública, mas, existem barreiras a serem transpostas devido ao baixo 

investimento na participação da juventude, baixa priorização das deliberações dos Conselhos no 

processo de elaboração e monitoramento das políticas públicas, a participação é pouco atrativa e 

centralizada, existe um descaso dos poderes públicos, a acomodação da população, descompromisso 

dos gestores públicos do legislativo e executivo, falta de fiscalização da sociedade e dos órgãos 

competentes, bem como, ausência de mecanismos capazes de desvendar o orçamento público e torná-

lo acessível à população, carência de canais de comunicação entre gestão e sociedade, baixa utilização 

de ferramentas informatizadas para tornar acessível politicas públicas que estão em formulação e 

implementação para a população. Ademais, faz-se necessário processos participativos de execução e 

controle das ações e políticas de Estado associado a uma ambiência de negócios desburocratizado e 

inovador. Para o último subitem - Modelo de acompanhamento e avaliação, o Plano não traz nenhum 

paradigma avaliativo (FORTALEZA 2040, VISÃO DE FUTURO, EIXOS ESTRATÉGICOS E 

OBJETIVOS, 2016). 

Para quem comunga da ideia de que a população não sabe participar, porque vê a cidade somente 

circunscrita ao seu bairro, deve ter estranhado que “a comunidade falou da visão de futuro da cidade, 

uma visão coletiva de cidade, não da comunidade. A comunidade teve mais senso coletivo, muito mais 

do que a visão segregada na entidade e no governo […]. Eles se desprendiam para uma visão mais 

global” (LUIZA, 2017). 

Quanto à participação institucional teve “grupos da prefeitura que ficaram alheios, por uma questão 

ideológica […], mas, teve gente quem ajudou e comprou a ideia, ficaram satisfeitos com a 
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participação […], e perderam um pouco o medo da experiência da participação, limites da gestão 

pública” (LUIZA, 2017). Esse tensionamento governamental tem ocasionado reações do prefeito 

Roberto Cláudio em cumprir uma agenda com os Secretários de todas às pastas para uma prestação de 

contas no que se refere à implementação do Plano, é uma tentativa em alinhar e fazer pressão ao que 

fora acordado com a sociedade mas, isso requer, uma mudança de cultura dos órgãos, gestores e corpo 

técnico, é um processo contínuo em busca de uma boa governança. 

3. As diretrizes, planos e ações 

Fortaleza se apresenta como uma cidade tão desigual que foi criado o eixo zero, com prioridades 

básicas, sem as quais não há garantia de vida. Essa desigualdade pode estar associada à ausência de 

pertencimento dos moradores da cidade, 

[…] as pessoas vem do interior o senso de pertença é muito pouco […], as pessoas 
foram rejeitadas, as pessoas não se sentem acolhidas, tivemos campos de 
concentração, existe a cultura de comerciante, não há tradição, adora novidade, não 
tem memória a cultuar, não gosta de memória, identidade de cearense mais que 
fortalezense, identidade a se constituir, são uma elite política econômica 
segregadora, com visão de que pobre é marginal. Na beira mar tem mais bandido de 
colarinho branco do que no poço da draga11 que só tem 4 no total, uma elite 
excludente, adora novidade, o estrangeiro, com pouco senso coletivo (LUIZA, 
2017). 

O eixo 0 (zero) – Equidade territorial, social e econômica - foi incluído pela necessidade de garantir o 

direito à vida e à cidade em um território de extrema desigualdade social e econômica. Para 

composição desse eixo, foram elencados os seguintes objetivos: (i) Comunidades valorizadas e 

integradas à sociabilidade urbana; (ii) Atividades promotoras de inclusão produtiva dinamizadas; (iii) 

Cultura de paz e segurança cidadã; (iv) Oportunidades de emprego e renda distribuídas no conjunto do 

território municipal. Esses objetivos estavam vinculados aos eixos 1, 2, 4, 5 e 6, respectivamente. 

Ademais, foram excluídos e/ou alocados os objetivos: (i) recursos naturais recuperados, conservados, 

com gestão sustentável pertencente ao eixo 4, como também, (i) instituições públicas fortalecidas e 

atuando com transparência; (ii) marcos regulatórios adequados ao desenvolvimento do eixo 6. Para a 

Governança municipal, embora tenham saído dois objetivos, percebeu-se a inclusão do Observatório 

da cidade, como objetivo. Com essas alterações, o Plano conta com 2412 grandes objetivos 

(FORTALEZA 2040, SÍNTESE DAS PROPOSIÇÕES ESTRATÉGICAS, n. 7 – Ano III – 2016). 

Para o eixo 0, dentre os resultados estabelecidos para os objetivos destaco a requalificação e 

regularização dos assentamentos, titulação de posse para os moradores, já que nos 856 assentamentos 

espalhados pela cidade moram 1.084.891 pessoas pertencentes a 271.535 famílias. Redução em 2040, 

para 27,5% de trabalhadores na informalidade, os números em 2012 chegavam a 56,1%. Atenção aos 
                                                        
11 A Beira Mar é um dos cartões postais de Fortaleza, bem como local de morada de grande parte da elite 
fortalezence. O Poço da Draga é uma comunidade situada na Praia de Iracema, lugar boêmio da cidade. 
12 Existe divergência no quantitativo de objetivos, oscilando entre 23 e 24 (FORTALEZA 2040, No. 7 – Ano III 
– 2016, p. 11-13). 
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jovens em idade de 15 a 29 anos considerados “nem, nem”13 que hoje são 21,3% da população para 

5,3% ao final do Plano. Para concretização desses resultados serão promovidas ações de regularização 

fundiária, emprego e inclusão produtiva da população carente através de capacitação de mão de obra 

direcionada ao mercado de trabalho, introdução do empreendedorismo na grade curricular das escolas 

municipais e estaduais para fomentar a cooperação produtiva, fortalecer os micro e pequenos  

negócios, estruturar e consolidar o comércio ambulante, além de viabilizar um marco regulatório e 

modelo institucional com estrutura dialogal com o Sebrae, Senai, Senac, Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL), Fecomércio, Instituto Federal do Ceará (IFCE), ONGs de capacitação, sistema 

institucional de segurança cidadã, enfrentamento da violência urbana causada pelas drogas, 

delinquências do trânsito e violências a grupos vulneráveis, promoção da justiça, mediação de 

conflitos e garantia dos direitos humanos, redução de acidentes de trânsito em decorrência do uso de 

motocicletas (FORTALEZA 2040, SÍNTESE DAS PROPOSIÇÕES ESTRATÉGICAS, n. 7 – Ano III 

– 2016). 

O eixo 01, tem como estratégia apoiar novas centralidades com equipamentos e serviços públicos, 

com atração de investimentos privados em novas áreas da cidade para redução de deslocamentos dos 

trabalhadores, ampliação dos corredores exclusivos de ônibus, criação de unidades de vizinhança ou 

comunidades compactas que agregam nos seus arredores equipamentos públicos das mais variadas 

áreas: educação, saúde, transporte público dialogando com o comércio, residência, espaço de lazer e 

de trabalho. Para a área central, a estratégia é valorizar a atividade comercial, diminuir o fluxo de 

automóveis, incentivar à moradia em espaços revitalizados, construir o centro administrativo 

municipal, implementar a circulação de bonde, quadruplicar a área verde, integrar e ampliar os 

serviços de transporte público nos diversos modais (FORTALEZA 2040, SÍNTESE DAS 

PROPOSIÇÕES ESTRATÉGICAS, 2016). 

A saúde é uma das molas mestras do eixo 2, onde será desenvolvida uma saúde preventiva, com 

ampliação da capacidade e eficiência combinada com uma alimentação saudável apoiada na 

reeducação alimentar e agricultura urbana. As ações estão centralizadas para um envelhecimento 

saudável, proteção da gestante e da primeira infância, formação profissional, assistência à saúde e 

organização de serviços e saúde mental. A política de Estado a ser desenvolvida para o esporte e lazer, 

pretende tornar-se referência nacional em qualidade de vida integrando lazer, saúde pública, esporte 

educacional e de alto rendimento, assegurados com recursos do tesouro municipal e com sistema de 

governança. O eixo traz ainda uma dimensão social que seja capaz de descontruir o preconceito e a 

discriminação nas mais diferentes formas a começar pelo aumento da proteção e assistência social, a 

transformação dos espaços públicos em locais com acessibilidade e com intérpretes de libras, a 

participação das mulheres nos espaços de poder, com acréscimo de equipamentos que possibilitem 

autonomia e no combate a violência doméstica, homofóbica e/ou lesbofóbica. Para a política da pessoa 

                                                        
13 Nem estudam, nem trabalham, expressão utilizada no Plano Fortaleza 2040. 
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idosa, a reflexão se concentra numa rede de serviços intersetorial capaz de abranger proteção, 

educação, capacitação e desenvolvimento cultural. Criação de centros-dia, instituições de longa 

permanência, cuidado domiciliar, implantação de república de idosos, construção de casas-lar, 

readequação de espaços públicos, como calçadas e vias, reinserção no mercado de trabalho, produção 

e comercialização de produtos artesanais. Em 2040, crianças e adolescentes de Fortaleza, terão direito 

à felicidade, com direitos garantidos e defendidos, pelas famílias, sociedade e município. O plano tem 

18 linhas de ação, divididas em primeira e segunda infâncias, com destaque para implantação de 

espaços lúdicos nos bairros e nos equipamentos de atendimento às crianças, ampliação de 16 Centros 

de Referência de Assistência Social (CRAS) e 02 Centros de Referência Especializados em 

Assistência Social (CREAS), ampliação dos Conselhos Tutelares (1 para cada cem mil habitantes). 

Para a juventude, foram elaboradas ações que convirjam para saúde e qualidade de vida, esporte, lazer 

e tempo livre, educação e cultura, segurança, diversidade e direitos humanos, emancipação e 

participação politica e social, trabalho, renda e novas formas de inserção produtiva, ciência e 

tecnologia. A proposta para que isso ocorra é a construção e implementação de 6 equipamentos 

multidisciplinares que abranjam o acompanhamento da saúde e da qualidade de vida. Outro fator 

preponderante é uma articulação com a segurança pública na dinamização de um outro tratamento e 

abordagem com essa população já estigmatizada, que seja capaz de fomentar a paz. No que se refere a 

comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e travestis (LGBT) a política perpassa por uma educação não 

discriminatória e de garantia das diversidades existentes no tecido social, tanto para o educando como 

para o educador, com a criação de órgão interno na pasta de educação, para acompanhamento das 

políticas educacionais, perpassa também pela promoção da saúde integral e ações afirmativas 

artísticas, culturais, desportivas e econômicas. Para que em 2040, Fortaleza possa ser mais igualitária, 

é preciso que hoje se fortaleça o Estatuto da Igualdade Racial (EIR), para reparação e valorização da 

população negra. Foram pensadas em ações como a criação de cotas para negros no serviço público, 

fiscalização e cumprimento das leis, formação de núcleo jurídico sobre intolerância religiosa, criação 

de novos programas municipais de inserção do negro e do indígena egresso do sistema carcerário e 

de pessoas em situação de rua, criação de Centro de Referência para o combate ao racismo, sexismo, 

homofobia, lesbofobia, transfobia, intolerância religiosa e apoio às pessoas com deficiência, coibição 

da violência policial, criação de ouvidorias com ferramentas de SOS Racismo, adequação da formação 

escolar, apoio às manifestações culturais, diálogo regular ente os órgãos de segurança e a população 

(FORTALEZA 2040, SÍNTESE DAS PROPOSIÇÕES ESTRATÉGICAS, n. 7 – Ano III – 2016). 

No eixo 03 que aborda a cultura e o conhecimento são estruturadas seis ações para a educação e 

capacitação para o trabalho, são elas: reconceptualização das Instituições Educacionais: no intuito de 

redimensionar o currículo escolar aos tempos atuais, revisar o Projetos Político- Pedagógicos (PPP), 

implantar 60 ambientes científico-tecnológicos de aprendizagem que sejam criativos e lúdicos, 

educação para diversidade e enfrentamento ao racismo, sexismo, que conjugue temas transversais 
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como o envelhecimento e o fortalecimento do tripé família-escola-comunidade. O desenvolvimento da 

educação infantil tem como objetivo ampliar o atendimento em 50%, 100%, 70% para crianças 

menores de um ano, de um a três anos e período integral na pré-escola, respectivamente, ingresso de 

profissionais somente com nível superior, formação continuada para os trabalhadores da educação. 

Para o desenvolvimento do Ensino Fundamental I e II existem ações voltadas para a universalização 

do acesso e ampliação do período integral em 100% das escolas, inclusão de estudos sobre cultura e 

história afro-brasileira, africana e indígena, desenvolvimento de projetos que abordem à diversidade 

de orientação sexual e de identidade de gênero, prevenção e eliminação de violência sexista, bullying 

homo-lesbo-transfóbico, elevação dos resultados do IDEB, para as notas 9,00 e 8,00, no 5º. e 9º. anos 

do ensino fundamental, ampliação e reforma das escolas da rede municipal de ensino, implantação de 

programas de incentivo à leitura, ampliação do atendimento educacional especializado (AEE), com 

implantação de 48 novas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), formação continuada dos 

profissionais da educação, com implantação de seis Centros de Formação Docente, criação de uma 

célula de avaliação do sistema de ensino municipal, atendimento educacional para adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativa, adolescentes em liberdade assistida (LA) e para aqueles que 

prestam serviços à comunidade (PSC). No ensino médio as ações estão voltadas para a universalização 

do ensino para jovens com faixa etária de 15 a 17 anos, ampliação em pelo menos 50% do ensino em 

tempo integral, criação de 15.000 vagas para formação em Tecnologia, Informação e Comunicação, 

criação de centro de línguas, universalização do ensino médio à pessoa com deficiência, elevação da 

nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para 580 pontos. A educação de jovens e adultos 

(EJA) será expandida em mais de 42 escolas, com utilização de tecnologias digitais, criação de  

núcleos multiprofissionais para atendimento a alunos com deficiência, aquisição de material didático 

que atenda às especificidades da EJA, atendimento a adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas, inclusão na EJA do idoso com integração de outras políticas como saúde, 

cultura, lazer, assistência social, formação continuada do docente e elevação da taxa de aprovação para 

no mínimo 70%, com redução do índice de abandono no máximo para 20%. A gestão democrática e 

participativa e valorização dos profissionais da educação estruturada em três focos têm ações, dentre  

as quais se destacam a ampliação do percentual dos recursos destinados à educação pública municipal, 

com a propositura de investimento anual de ao menos 30%, fortalecimento da intersetorialidade a 

partir da integração da politica educacional com as demais politicas públicas municipais, 

fortalecimento do protagonismo infanto-juvenil com a criação de 08 Câmaras Territoriais Infanto-

juvenis e 01 Câmara Municipal Infanto-juvenil, implantação de programa de incentivo à jornada de 

trabalho com dedicação exclusiva e programa de prevenção às doenças laborais, ambos para 100%  

dos profissionais da educação. Para a cultura foram traçadas 06 ações que vão desde o financiamento 

até o consumo de diversas linguagens, onde a proposta é destinar 2% do orçamento municipal, 

estabelecimento de parcerias público-privado, implantação de um sistema de informação da cultura 

com o desenvolvimento de uma plataforma virtual, ampliação da participação da sociedade civil na 
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política e no orçamento destinado a cultura, como melhoria da governança da respectiva pasta, criação 

de um fundo financeiro para preservação do patrimônio material, requalificação dos museus, programa 

de formação de repasse de saberes dos Mestres de Cultura, programa Cultura dos Bairros para 

valorização da riqueza e diversidade dos bairros, transformação do centro da cidade em um território 

cultural. No desenvolvimento cientifico e tecnológico existe uma amplitude de metas gerais e 

transversais, para fazer de Fortaleza uma cidade cuja população esteja 100% conectada em banda 

larga, com contrapartida externa de no mínimo 30%, acréscimo do orçamento municipal para no 

mínimo 10% no final do Plano, hoje esse percentual é de somente 0,15%, ampliação da rede Cuca14 

nos 65 bairros com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) situado entre 0,0 e 0,35, introduzir 

nas obras públicas e equipamentos urbanos até 30% do seu valor em conteúdos de inovação e 

sustentabilidade ambiental, implantar unidades de capacitação profissional pelo município ou em 

articulação com outras esferas de governo em 100% dos bairros com IDH entre 0,25 e 0,35, implantar 

em Fortaleza, em parceria com o governo estadual, o Centro Oceanográfico do Atlântico Tropical para 

pesquisa de recursos marinhos, mudanças climáticas e energias renováveis, criar 10 ambientes de 

inovação na cidade em parceria com o governo estadual (parques tecnológicos, polos de inovação, 

CVT, e hub de companhias aéreas). Estas metas devem ser contempladas através de ações como 

estabelecimento do marco regulatório da Ciência, Tecnologia e Informação (CT&I) e de sua 

governança, criação do conselho municipal de inovação e empreendedorismo, apoio à criação de 

sistemas de acompanhamento e avaliação das políticas e planos locais, estadual e regional de CT&I, 

apoiar o desenvolvimento de incubadoras tecnológicas de cooperativas/empreendimentos populares, 

como ferramenta de inclusão social para difusão de tecnologias em empreendimentos sociais e 

informais, desenvolvimento de inovações para uso de energias renováveis, transporte e mobilidade, 

meio ambiente e biodiversidade, saúde e bem-estar, uso racional da água, conservação paisagística 

local, inovação na educação básica e na formação de talentos, desenvolvendo didática para integração 

de educação básica, tecnológica e superior, com incentivo a professores e alunos que trabalham nessa 

perspectiva de projetos inovadores (FORTALEZA 2040, SÍNTESE DAS PROPOSIÇÕES 

ESTRATÉGICAS, 2016). 

Para o eixo 04 e seus 04 objetivos faz-se necessária a reestruturação da gestão ambiental com a revisão 

participativa da atual legislação da cidade, em consonância com a Política Nacional de Meio 

Ambiente, criação de departamento ao autarquia de Educação Ambiental e de uma política municipal 

de biodiversidade, reestruturação do conselho municipal de meio ambiente, criação de um plano de 

recomposição, manejo e manutenção da biodiversidade com o objetivo de promover a recuperação das 

grandes áreas verdes naturais como manguezais e matas ciliares, mudança da fiação elétrica para área 

subterrânea e criação de corredores verdes, inventário da cobertura vegetal da cidade, plano de 

valorização, recuperação e manutenção das áreas verdes urbanas, plano de recuperação e gestão dos 

                                                        
14 Equipamento cultural localizado em bairros periféricos da cidade, hoje existem 04 no total. 
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recursos hídricos para recuperar a qualidade das águas dos rios, riachos e lagoas, das matas ciliares e 

promover a urbanização desses entornos com equipamentos de lazer, outro plano que deve ser 

desenvolvido é o da zona costeira a partir do reconhecimento e gestão das praias, dunas e mar, para 

eliminar os esgotos clandestinos, a ocupações irregulares, e restabelecer a vegetação de restinga. 

Devido à mudança climática é preciso ampliar o plantio de espécies nativas, criar jardins verticais, 

melhorar a qualidade do ar a partir da redução de queimadas e do controle de gases de efeito estufa, 

incentivo ao transporte coletivo não poluente, criação de um eco-parque para reciclagem de resíduos 

sólidos, para a construção civil existe a propositura de instalação de uma usina de reciclagem dos 

resíduos gerados pelo setor, e universalização da coleta seletiva pelo município. Um grande desafio a 

ser perseguido é a universalização do esgotamento sanitário que poderá ser alcançado através de 

incentivo e viabilização das pessoas carentes para ligação às redes de esgoto. Coleta de lixo para 100% 

da população, redução da perda de água no processo de distribuição que hoje representa cerca de 35%, 

sistema de drenagem eficiente capaz de eliminar os alagamentos e inundações, reuso das águas cinza e 

negra, alteração da lei de licenciamento ambiental no que se refere a reciclagem como atividade de 

alto potencial degragador para baixo potencial degragador e de utilidade pública. A proposta de ações 

para a segurança hídrica incide na gestão da demanda e oferta de água, gestão das secas, dentre outras 

alternativas. Necessário se faz o uso consciente da água, articulação com o governo estadual acerca do 

gerenciamento dos recursos hídricos, estudo para avaliação da capacidade hídrica subterrânea da 

Região Metropolitana de Fortaleza, utilização da água da chuva e dessalinização da água do mar, com 

a construção de uma planta de dessalinização até 2020. No que tange à questão de energias renováveis 

a intenção é transformar Fortaleza em uma capital modelo na eficiência energética, na qualidade do ar 

e no aproveitamento energético de resíduos. Para tanto, a cidade se propõe em transformar 100% dos 

resíduos não-reciclados em energia, a produção de energia seja maior que seu consumo, 

estabelecimento de parcerias público-privada, desenvolvimento científico e tecnológico de soluções 

energéticas, criação de Comitê Gestor com representantes governamentais, sociedade, academia e 

iniciativa privada, desenvolvimento de instrumentos de monitoramento, mensuração, comunicação, 

estabelecimento de parcerias com cidades-referências a nível internacional, criação do fundo 

municipal de energia, criação de um observatório energético municipal, criação de um centro de 

referência em desenvolvimento de soluções tecnológicas energéticas e a tropicalização de soluções 

tecnológicas internacionais, além da criação de um programa de capacitação de pesquisadores, mestre 

e doutores, para a pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas (FORTALEZA 2040, 

SÍNTESE DAS PROPOSIÇÕES ESTRATÉGICAS, 2016). 

No eixo 05, a diretriz geral é descentralizar territorialmente as oportunidades e emprego e renda, para 

tanto, suas metas estão ancoradas no crescimento da economia em 4% anualmente, crescimento do 

PIB e da renda das famílias, aumento do emprego formal, redução da informalidade. Para a indústria 

do turismo a meta é atingir em 2040, 7,38 milhões de visitantes, para tanto, ações como realização de 
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pesquisa de demanda e oferta turística que abarque equipamentos, serviços, atrativos turísticos para 

avaliar o impacto econômico do turismo, criação da escola de hospitalidade (cursos de Gastronomia e 

Hotelaria), criação do curso de graduação em Turismo na Universidade Estadual do Ceará (UECE), 

implantação do turismo como área transversal nas escolas públicas e privadas de Ensino Fundamental 

II, dragagem do solo do Porto do Mucuripe para ampliar o número de navios nacionais e 

internacionais com mais de 4 mil passageiros, com melhorarias no terminal de passageiros, essas 

medidas devem ter o aporte legal fundamentado no marco regulatório e numa gestão participativa. 

Para o polo de confecções, as estratégias e ações estão permeadas pela modernização do parque 

tecnológico, atração de empresas de suprimentos para o município, criação do Portal do Setor de 

Vestuário do Ceará, implantação do Centro de Tecnologia da Cadeia Têxtil e do Vestuário (CTCTV), 

qualificação profissional, melhoramento da qualidade e desenvolvimento do vestuário e da moda. Para 

que isso seja efetivado, é necessária uma política de incentivo tributário, linhas de financiamento com 

juros diferenciados, desburocratização de linhas de crédito, além de instrumentos legais combinado 

com o fortalecimento das instituições representativas. No setor da construção civil  as metas são 

manter o volume de emprego na área e contribuir para a redução do déficit habitacional com a 

construção de 120 mil habitações, para efetivação das metas foram traçadas ações que promovem a 

inovação e o aumento da produtividade, qualificação da mão de obra, fortalecimento e parcerias 

institucionais (prefeituras da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) com a intenção de legislação 

menos burocrática, com participação de entidades como o Ministério Público, além da criação de 

outros instrumentos legais capazes de regulamentar linhas de crédito, o Estatuto das Cidades, priorizar 

a mobilidade urbana e incentivar o uso de materiais reciclados e outras boas práticas. Para a economia 

criativa, ações como a criação do observatório da economia criativa do Ceará na UECE, polo 

Fortaleza, mapeamento dos empreendimentos criativos, festas e eventos para criação de um calendário 

para a cidade, criação do Portal da Arte e Cultura de Fortaleza, criação de disciplina, graduação e pós-

graduação em economia criativa, articular o Sistema S, governos estadual e municipal para integrar 

em rede os equipamentos culturais, através de marco regulatório capaz de desonerar a folha de 

pagamento, regulamentar as profissões criativas, fomentar a pesquisa na área através da Funcap15, 

Finep16 e CNPQ17, no âmbito institucional a expectativa se dá através da criação da Secretaria 

Municipal de Economia Criativa. Na economia do mar está uma grande aposta do Plano, sendo 

visualizada como a identidade principal da cidade e fonte sustentável de riqueza, para tanto, é preciso 

a criação de um hipercluster para aproveitamento das potencialidades do mar de forma sustentável, 

pesquisar a geodiversidade e biodiversidade marinha de forma a gerir sustentavelmente seus recursos, 

concluir às obras no entorno do Porto do Mucuripe, criar o Complexo Integrado da Economia do Mar 

(CIEM), tais ações necessitam ser incorporadas ao marco regulatório e institucional. A nova indústria 

                                                        
15 Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
16 Financiadora de Estudos e Projetos. 
17 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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de serviços avançados, a qual possui alto valor agregado, está presente nas indústrias farmo-bio-

química, metal-mecânica e eletro-eletrônica. Suas ações estão associadas a implantação de 3 polos e 

condomínios industriais: farmoquímica e cosmésticos, eletroeletrônica e mecânica fina e a instalação 

de parques tecnológicos nas proximidades de centros de conhecimento no sentido de associar cadeia 

produtiva e inovação. É necessário a regulamentação de parceria público-privada e articulação 

institucional da Prefeitura e sindicatos empresariais. Para a tecnologia da informação e comunicação 

que tem como visão de futuro o reconhecimento de Fortaleza como cidade do conhecimento, serão 

desenvolvidas ações que promovam a formação do capital humano em TIC e estimulem o 

desenvolvimento científico e tecnológico. O marco regulatório deve estar orientado para a aquisição 

de produtos de TIC pelo município através de empresas locais, pacificação do imposto para serviço 

(ISS) e não como mercadoria (ICMS), incentivos fiscais para gerar conhecimento e capacitar mão de 

obra. Na agricultura urbana, a meta é a existência em 2040 de 6 fazendas urbanas, com produção de 

20% da demanda de hortifrutigranjeiros. Para viabilizar a implantação das fazendas é preciso a criação 

de sistema de suprimento de insumos, mudas e sementes, incentivar a coleta de resíduos orgânicos no 

entorno e sua compostagem nas fazendas, comercializar os produtos, capacitar e garantir assistência 

técnicas aos agricultores urbanos, educação ambiental e alimentar. No marco regulatório existe a 

necessidade de definir quais parâmetros da agricultura urbana agroecológica, para a posteriori alterar a 

Lei 9.443/2009 da Política Municipal de Agricultura Familiar. Na base institucional a criação de um 

conselho consultivo setorial para promoção da agricultura urbana sendo apoiado por um instituto 

municipal de agricultura urbana agroecológica (FORTALEZA 2040, SÍNTESE DAS PROPOSIÇÕES 

ESTRATÉGICAS, 2016). 

O eixo 06, o Sistema de Governança da Cidade possui um conjunto de instrumentos que devem 

garantir a participação e o controle social no monitoramento e avaliação de políticas públicas, 

melhoria e qualidade dos serviços públicos, alocação dos recursos, compromisso dos servidores com o 

Plano, na (re)formulação de políticas públicas, construção de corresponsabilidade do cidadão na 

transformação da cidade. As ações estão fundamentadas na delimitação territorial e na ampla 

participação das áreas vulneráveis, na definição de um sistema de participação próprio que respeite as 

singularidades com o aprimoramento dessas instâncias participativas e dialogais com o governo 

municipal, a gestão do Plano Fortaleza 2040, a sociedade e o Observatório da Cidade. Criação de 

espaços de expressão, fóruns e comitês para formulação de consensos acerca prestação dos serviços 

públicos, criação de grupo de trabalho que envolva servidores municipais e ente gestor para 

recepcionar informações do monitoramento do Plano, sendo estas fundamentadas em dados técnicos e 

políticos para serem apresentadas no Observatório da Cidade. A gestão do Plano ficará sob a 

responsabilidade do Instituto de Planejamento de Fortaleza (IPLANFOR), que deverá constituir 

internamente um órgão para assessorar na receptividade das ações e dar suporte a simbiose da 

municipalidade, sociedade, iniciativa privada e o Observatório da Cidade, que se designará guardião 
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do Plano. Estabelecer o controle social pelo Observatório da Cidade que deverá acompanhar os 

indicadores das políticas públicas do Plano ou de outras ações municipais que impactam o mesmo. 

Com a institucionalização do sistema de governança, será possível melhorar a capacidade da 

administração pública municipal, a gestão necessita priorizar os programas que tiveram deliberação 

orçamentária para fortalecer o debate do orçamento participativo. Necessita ainda fomentar a 

formação dos agentes públicos para transformar a realidade institucional e direcionar suas ações no 

cumprimento da função pública no contexto da burocracia e da administração pública deliberativa, no 

texto e contexto das crescentes demandas sociais. É preciso a criação de um Sistema de Participação 

Social com direitos, deveres, prazos para a gestão e que seja reconhecido institucional e socialmente, 

bem como, a criação de um sistema de acompanhamento e avaliação dos objetivos e metas do Plano 

tendo como base indicadores que possam aferir avanços e/ou retrocessos a partir de comissões e 

fóruns. É necessário também, um Sistema de Informação capaz de legitimar as decisões e ações do 

Plano através de rádios comunitárias, fóruns, comitês que possuam representatividade territorial, 

fomentando a governança na perspectiva da sociedade. A governança regulamentada no art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, será estabelecida no âmbito municipal através da normalização do 

Sistema de Governança, do Sistema de Participação e Controle Social e do Sistema de Informação 

Pública. Para o Sistema de Participação e Controle Social é proposto como instrumento de 

participação o Ciclo Participativo de Planejamento, Orçamento e Gestão que elabora e monitora o 

Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e  

que estão presentes os Conselhos de Políticas Públicas, Conselhos Participativos Territoriais, Agentes 

de Cidadania e demais membros da sociedade interessados na temática, os meios utilizados são as 

audiências e consultas públicas, fóruns, assembleias, sistemas digitais. Outros canais de participação e 

aproximação entre Estado e Sociedade se dá através das Ouvidorias e Encontros Comunitários. O 

Sistema de Participação e Controle Social deverá ser integrado pelo Conselho da Cidade, Órgão 

Gestor do Sistema de Participação e Controle Social, o Conselho Municipal de Planejamento 

Participativo, Conselhos Participativos Territoriais, Agentes de Cidadania e Controle Social, 

Conselhos Gestores de Equipamentos e Áreas Públicas Municipais, Conselhos Gestores dos Fundos 

Municipais, Fórum Interconselhos de Políticas Públicas, Conselhos de Políticas Públicas, Conselho de 

Articulação para Integração da Região Metropolitana. O Sistema de Participação e Controle Social 

contará com o auxílio da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município e do Observatório da Cidade. 

Vinculada a Controladoria está a Coordenadoria de Transparência, responsável por gerir o Portal da 

Transparência de Fortaleza, e o Sistema Eletrônico e Presencial do Serviço de Informação ao Cidadão. 

O Observatório da Cidade funcionará como uma incubadora governamental e, posteriormente, poderá 

tornar-se uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Ele será um espaço de 

construção de conhecimento que funcionará como uma teia de interligações com a sociedade civil, 

poder público, setor privado. Terá como estrutura organizacional o Conselho do Observatório da 

Cidade, Conselho Fortaleza 2040, Diretoria, Assessoria de relações institucionais e mobilização social, 
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Gerência de tecnologia da informação, Gerência da sala de situação, Gerência de estudos e pesquisas, 

Gerência de publicações, Gerência de captação de recursos (FORTALEZA 2040, SÍNTESE DAS 

PROPOSIÇÕES ESTRATÉGICAS, 2016, PLANO FORTALEZA 2040, 2016). 

Na colaboração de Luiza para esta investigação e na entrevista com Crispim, cuja fala segue abaixo, 

fica clara a difícil coalizão de ideias e de visão de futuro para uma cidade quando no processo eleitoral 

as coligações são realizadas por diversos partidos políticos que, por vezes, se quer possuem um 

pensamento ideológico formado, são legendas que fazem a diferença numa eleição, mas, que não 

agregam uma capacidade crítica para fomentar o desenvolvimento e a construção de uma sociedade 

mais igualitária, “o comando político dela é uma salada, essa composição política para eleição, ela se 

reproduz depois nos órgãos, órgão que tem crença e prática, órgão que tem crença e não a prática, 

órgão que não tem nenhum dos dois” (CRISPIM, 2016), na medida em que se faz um grande esforço 

para transcender de um tipo de participação tutelada e consultiva, há também um tensionamento de 

forças internas e externas ao governo. 

O IPLANFOR tem papel central neste processo de transformar a cidade, principalmente porque terá 

sobre sua condução o guardião do Plano, ou seja, o Observatório da Cidade, que fará o monitoramento 

da implementação de todas as ações pelos órgãos municipais. Trata-se de um plano ousado e de 

grande envergadura, pois, dá conta desde o saneamento básico à arborização de ruas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano Fortaleza 2040 iniciou-se no primeiro semestre de 2014 e finalizou-se sua formulação em 

dezembro de 2016. Neste ínterim, foi apresentado em vários coletivos da Cidade, nas universidades, 

faculdades, sindicatos patronais, no conselho da cidade, sítio oficial da Prefeitura. Organizado a partir 

de três grandes grupos: territorial, setorial e institucional para diagnosticar a cidade hoje, pensar o 

futuro e as estratégias para transformar o município. Desse diálogo, sete eixos foram elaborados 

para fazer de Fortaleza “uma cidade mais acessível, justa e acolhedora” para os seus e para aqueles 

que a visita. 

Atualmente, está em fase de instalação 14 câmaras setoriais: direitos humanos, educação, cultura e 

patrimônio, desenvolvimento urbano, habitação e regulamentação fundiária, inclusão produtiva, saúde, 

assistência social e segurança alimentar, segurança cidadã, esporte e lazer, cultura e patrimônio, 

desenvolvimento econômico, governança municipal e turismo. Essas câmaras terão um aporte 

financeiro de R$ 4,5 milhões de reais, em parceria celebrada entre o Governo do Estado do Ceará e a 

Prefeitura Municipal de Fortaleza. Também, está prevista para o dia 08 de dezembro de 2017, a 

inauguração do Observatório da Cidade. 

Fortaleza, dividida administrativamente em sete Secretarias Executivas Regionais (SER’s) com uma 

aglomeração populacional extensa, encontra no Plano a concretude de uma maior descentralização, 
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através da subdivisão dessas Regionais em um quantitativo de 14 a 16 subregionais ou subprefeituras, 

com 250.000 a 300.000 pessoas, onde em cada uma, exista um fórum permanente, autônomo e 

independente, com participação e controle social das políticas públicas pela sociedade. 

Para a atual gestão, o programa OP, modelo de orçamento participativo implementado na gestão de 

Luizianne Lins (anterior a gestão de Roberto Cláudio), está na contramão de uma gestão participativa, 

tendo em vista que existe um agente correspondente na figura do Delegado que faz a ponte entre a 

administração e a população e, por vezes, não era possível evidenciar se a demanda era da população 

ou do próprio Delegado. Com os fóruns, não haverá a necessidade desse agente, a população terá uma 

participação mais ativa e sem atravessador para tratar com o ente público, isso aproxima o executivo 

da população e fomenta, a boa governança. 

Outro traço que merece atenção é o fato de todos os eixos possuírem um orçamento especifico para 

cada objetivo, além de uma gama de fundamentação normativa que deverá ser demandada para o 

Legislativo. Os valores planejados não são estáticos, nem tampouco o próprio Plano, na verdade é uma 

construção que se renova e acompanha o tempo presente. 

Mas, a participação se dá de diversas maneiras. Para Bordenave, a participação pode ser de fato, 

espontânea, imposta, voluntária, provocada (dirigida ou manipulada), concedida (BORDENAVE, 

1983). Percebe-se, que em Fortaleza a participação se deu através da provocação e consentimento do 

poder público. Quanto ao controle social, fase posterior a participação no processo de formulação, se 

dará a partir do acompanhamento das ações que fora decidido nos três eixos participativos. Os 

instrumentos serão o Observatório da Cidade, os Fóruns instituídos nos bairros e nas setoriais. 

Participar é dividir poder, controlar é verificar se esse poder que foi democratizado com a sociedade 

está acontecendo a contento. 

Críticas são manifestadas no sentido de o plano ser para “Fortaleza que Queremos” ou “Fortaleza que 

Fausto Nilo18 quer”19? ou “no desenrolar dos eventos, já se pôde perceber a falsidade que é a 

participação popular”, relata Felipe Alves, Engenheiro de Transporte, no Jornal O Povo, de 02 de maio 

de 2016, cuja matéria foi intitulada “Fortaleza 2040 – mais um plano de gaveta?. O arquiteto Romero, 

entrevistado nesta pesquisa, também questiona o plano de forma análoga a Alves, diz ele “é um plano 

para o Fausto Nilo realizar através de seu escritório de arquitetura”, ou seja, um plano do Fausto Nilo. 

Chama atenção ainda, a inconsistência no que se refere a questão da avaliação que está preconizada 

através da eficiência, eficácia e efetividade. Uma avaliação positivista e hegemônica que destoa de um 

plano participativo. Neste sentido, a avaliação não deveria seguir o mesmo princípio de partilha de 

poder? A avaliação vai servir para quem, a mando de quem e por quê? 

                                                        
18 Renomado arquiteto de Fortaleza e um dos formuladores do Plano Fortaleza 2040. 
19https://www20.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/05/02/noticiasjornalopiniao,3609513/fortaleza-2040-mais-
um-plano-de-gaveta.shtml. 
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Percebe-se que consenso e dissenso andam juntos, há quem diga que a participação ocorrida no Plano 

Fortaleza 2040 foi o mais participativo da história da cidade, mas há quem afirme tratar-se de mais um 

planejamento participativo sem, na verdade, haver participação. Estudos posteriores poderão aclarar 

que rumo o projeto de cidade mais acessível, justa e acolhedora foi possível trilhar. 
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RESUMO 
Durante anos, a divulgação de relatórios de atividades das Ouvidorias de Polícia, nem sempre foram 
disponibilizados à população, mesmo sendo uma das atribuições dessas organizações. Por isso, torna-se 
importante investigar a adequação do controle realizado por essas Ouvidorias, quanto à prestação de contas aos 
cidadãos. Quando a Secretaria Especial dos Direitos Humanos criou um relatório padrão de atividades, a 
intenção era publicar o funcionamento e atuação das polícias e da própria Ouvidoria, facilitando assim a 
promoção do controle externo dessas instituições. Nestes documentos constariam, em suma, a demonstração dos 
dados sobre possíveis desvios de conduta policial, aplicações de sanções, promovendo o debate público e a 
colaboração em estudos e pesquisas sobre a segurança pública. Diante desse quadro, o objetivo desta pesquisa 
foi avaliar se as Ouvidorias de Polícia, no Brasil, divulgam seus relatórios de atividades conforme a legislação 
determina, e se as informações produzidas naqueles estão adequadas ao modelo do Guia de Referência para 
Ouvidorias de Polícia. Realizou-se uma pesquisa descritiva, em formato de estudo de caso, analisando-se os 
relatórios de atividades divulgados pelas Ouvidorias de Polícia. A técnica utilizada foi a pesquisa documental, e 
os dados foram analisados e apresentados por meio de técnicas de estatística descritiva. Os resultados revelaram 
que as Ouvidorias de Polícia no Brasil divulgam, até o momento, seus relatórios de atividades de forma falha, 
nem sempre cumprindo com a produção e divulgação determinada pela norma de cada Estado, apresentando 
informações parcialmente adequadas ao modelo de relatório indicado pelo Guia de Referência para Ouvidorias 
de Polícia. Desta forma, a qualidade dos dados produzidos e divulgados pela maioria das Ouvidorias de Polícia 
brasileiras foi considerada insuficiente para a melhor comunicação à sociedade e transparência do serviço 
público prestado por estas, e da Segurança Pública consequentemente. 
Palavras-chave: controle; ouvidoria de polícia; segurança pública; violência policial. 
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A DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DAS OUVIDORIAS 
DE POLÍCIA NO BRASIL: 
UM ESTUDO COMPARATIVO 

ROSIM, Daniela 

ATAIDE, Mara Célia Ferreira 

FERREIRA, Vicente da Rocha Soares 

INTRODUÇÃO 

A divulgação de relatórios de atividades das Ouvidorias de Polícia nem sempre ficavam disponíveis à 

população, mesmo a norma lhes atribuindo tal competência. A partir disso, percebeu-se a importância 

em investigar a adequação do controle externo (accountability) na Segurança Pública, quanto à 

prestação de contas aos cidadãos, por parte das Ouvidorias de Polícia brasileiras, tendo como objeto de 

estudo os relatórios de atividades dessas instituições e seus parâmetros de elaboração e publicação. 

Com o objetivo de auxiliar na prestação de contas à sociedade, a Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos (SEDH) formulou um padrão de relatório de atividades, adequado à promoção do controle 

externo, para publicar o funcionamento das polícias, além da atuação da própria Ouvidoria. Nestes 

documentos constam, em suma, a demonstração dos dados sobre desvios de conduta policial, 

aplicações de sanções, incitando o debate público e a colaboração em estudos e pesquisas sobre a 

segurança pública. 

Atualmente as Ouvidorias de Polícia utilizam suas próprias normas de conduta nos princípios de 

accountability e mesmo com auxílios promovidos pela SEDH, o que se observa nessas Ouvidorias são 

relatórios publicados de forma inconstante, assim como dados presentes apenas em alguns Estados. 

Para Comparato (2009) os princípios da transparência e independência precisam ser reforçados nas 

Ouvidorias, e a melhor forma para isso é através da divulgação de suas atividades com elaboração de 

relatórios em intervalos regulares. Contudo ainda nem todas as Ouvidorias têm a mesma facilidade em 

atender esses princípios. A Lei Federal nº 12.527/2011, regulamentou a garantia constitucional ao 

cidadão de ter acesso à informação pública, o que forçou as Ouvidorias de Polícia a produzirem e 

divulgarem, de forma ampla, ou por requisição dos interessados, os dados e informações relativas às 

suas atividades. 

A importância dos relatórios de atividades das Ouvidorias de Polícia são uma grande chance, antes 

inexistente, de identificar os desvios de conduta que a população tem sofrido em diferentes Estados, o 

acompanhamento das denúncias investigadas e os perfis dos denunciantes e denunciados. Mas para 

avaliar a eficácia das Ouvidorias existentes, e das próprias polícias, ainda é preciso fechar as lacunas 

que têm dificultado ou até impossibilitado essa avaliação, pois necessita de uma padronização para 

que possam ser comparados (COMPARATO, 2009). 
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Assim, verificando que há diferenças entre as normas institucionais, falta de regularidade nas 

publicações e diferentes formatos dos relatórios de atividades, levanta-se o seguinte problema: Em que 

medida os relatórios de atividades das Ouvidorias de Polícia respeitam os parâmetros estabelecidos 

pela legislação vigente e pela Secretaria Especial de Direitos Humanos? 

O objetivo geral é avaliar se as Ouvidorias de Polícia, no Brasil, divulgam seus relatórios de atividades 

conforme a legislação determina, e se as informações produzidas estão adequadas ao modelo do Guia 

de Referência para Ouvidorias de Polícia (SEDH, 2008). 

E para alcançar o objetivo geral da pesquisa, propõe-se como objetivos específicos: a) levantar as 

obrigações e atribuições das Ouvidorias de Polícia no que se referem às instruções para realização e 

divulgação de seus relatórios de atividades; e analisar quais aspectos são retratados, na prática, 

referente à produção (preenchimento) e publicação desses relatórios. 

1. Marco Teórico 

1.1. Formas de controle sobre as polícias 

Há uma continuidade presente nas relações policiais atuais, chamando atenção para a produção de 

violência direta pelos agentes policiais. O fato deles serem responsáveis pela integridade da pessoa só 

agrava a situação, onde passa a ser denominada por “violência policial”, levando ao abuso de 

autoridade (OLIVEIRA; TOSTA, 2001). Entre as alegações, identificadas por Braga et al. (2006), 

mais comuns estão: abuso de autoridade, ameaças, infrações disciplinares, lesões corporais e tortura, 

geralmente encaminhadas às corregedorias e Ministério Público. Destacam-se também a corrupção e o 

extermínio, como os crimes mais graves cometidos pelas polícias, mais concentrados nos Estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro, que tem como suas maiores vítimas, pobres e negros (BATISTA, 2006). 

É importante que a questão sobre a segurança pública seja compreendida como dever e direito da 

cidadania, só sendo garantida por uma sociedade democrática, que não só controle a violência, mas 

que desenvolva políticas públicas coerentes e participativas e que agentes de segurança sejam vistos 

também como cidadãos, respeitando sua dignidade e segurança, e adequadamente educados para servir 

à sociedade (AGUIAR, 2001). 

Para isso, é necessário identificar os pontos de estrangulamento que levam a surgir novas faces da 

violência, mas também é importante saber como agir nessas situações (OLIVEIRA; TOSTA, 2001). 

Se existirem medidas voltadas para o controle da segurança pública, estas serão capazes de reduzir os 

índices da violência policial, pois configurarão papel fundamental na estrutura democrática, afastando 

desvios e abusos policiais e promovendo a transparência nessas instituições (CALDEIRA, 2000). 

O’Donnel (1998) identifica duas categorias de accountability: vertical e horizontal. Na primeira, com 

duas dimensões, encontra-se a dimensão eleitoral, onde os cidadãos aceitam ou punem o candidato, ao 
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apoiarem-no ou rejeitarem-no a um novo mandato político; já na dimensão societal, os cidadãos se 

juntam para reivindicarem suas demandas usando instrumentos legais para prevenir ou punir 

irregularidades. Por fim, no tipo de accountability horizontal, existem os agentes estatais, com poderes 

e direitos de regular demais órgãos e agências do Estado. 

Do ponto de vista do posicionamento do órgão controlador, o controle pode ainda ser classificado em: 

interno e externo (LIMA, 2011). O controle interno geralmente é realizado nos Estados pelas 

Corregedorias, mas em alguns Estados possuem um único órgão deste que monitoram tanto a polícia 

civil quanto a militar, já em outros Estados cada polícia tem sua própria Corregedoria, que podem ser 

centralizadas ou descentralizadas (FECCHIO, 2004). Contudo, nessas instituições, há uma forte falha 

na visibilidade dos dados produzidos, implicando na promoção da transparência, mas sem alterações 

nas práticas de governo (BUENO, 2013). 

Se no controle interno, as Corregedorias têm se voltado apenas para os aspectos investigativos e 

punitivos, deixando de lado a prevenção e correição, no controle externo, o Ministério Público tem 

demonstrado certa inércia nas suas atribuições, carecendo assim urgência de práticas mais eficientes e 

adequadas por parte das Ouvidorias de Polícia (BATISTA, 2006). Ao Ministério Público, protagonista 

do controle externo, cabe proceder às acusações dos supostos agentes do Estado que transgrediram a 

lei, na defesa do cidadão, incluindo também o monitoramento e a avaliação permanente da atividade 

policial. Mas as Ouvidorias também são um importante mecanismo, do controle externo, para auxiliar 

na fiscalização da atividade policial (BUENO, 2013). 

Mesmo havendo, formalmente, órgãos brasileiros encarregados do controle externo dos policiais, os 

resultados das ações que são aplicadas por estes estão sendo muito questionadas. Assim, torna-se mais 

que necessário a implantação de um novo modelo de controle externo de polícias no Brasil 

(BATISTA, 2006). Logo o desenvolvimento de Ouvidorias de Polícia é um importantíssimo 

instrumento do controle externo, para romper com o histórico desrespeito aos direitos individuais e 

coletivos, sendo imperativo que tais Ouvidorias possam ter plena autonomia, do contrário afastaria 

julgamentos, fomentando ainda mais a impunidade marcada no país (OLIVEIRA; TOSTA, 2001). 

1.2. Ouvidorias de Polícia 

A criação das Ouvidorias de Polícia no Brasil representou um importantíssimo meio para a realização 

do controle externo da atividade das polícias. Trazendo a reflexão sobre a grande relevância deste tipo 

de controle, numa sociedade em que os índices de letalidade policial são alarmantes (BRAGA et al., 

2006). 

A viabilização, das Ouvidorias de Polícia, depende de um conjunto legal, legitimando-as e colocando-

as em neutra posição, e possibilitando independência e autonomia em relação aos governos estaduais, 

mas para isso todos os entes estaduais precisam conter Ouvidorias de Polícias nesse modelo, além de 

fortalecer as já existentes (FECCHIO, 2004). 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

918 

Entre as vantagens, das Ouvidorias de Polícia, está a relação informal com a população, tornando mais 

acessíveis à burocracia e a máquina estatal. Permitindo se conhecer sobre as polícias e o que se passa 

dentro dessas corporações. Em contrapartida, o grande empecilho ao funcionamento adequado dessas 

Ouvidorias, é seu relacionamento ambíguo com os governos estaduais, estão formalmente 

subordinadas a eles, mas precisam criticar e indicar suas falhas e irregularidades, por meio de suas 

instituições policiais, também controladas pelos governadores (COMPARATO, 2006). 

Braga et al. (2006), destacam o quão importante é fortalecer as Ouvidorias por meio de um modelo de 

controle externo das polícias que efetivamente reduzam as práticas irregulares de seus agentes, 

contribuindo realmente com a democratização da segurança pública; aumentando a credibilidade e 

visibilidade das Ouvidorias; informatizando-as nacionalmente e exigindo, legalmente, a publicação de 

seus relatórios de atividades, padronizados; promover a integração entre as Ouvidorias; exigir a 

aceitação de denúncias anônimas e dar competências de investigação preliminar às Ouvidorias, 

fortalecendo a ação conjunta com o Ministério Público. 

1.3. Relatórios de atividades das Ouvidorias 

A importância dos relatórios de atividades das Ouvidorias de Polícia é uma grande chance, antes 

inexistente, de identificar os desvios de conduta que a população tem sofrido em diferentes Estados, o 

acompanhamento das denúncias investigadas e os perfis dos denunciantes e denunciados. Mas para 

avaliar a eficácia das Ouvidorias existentes, e das próprias polícias, ainda é preciso fechar as lacunas 

que tem dificultado ou até impossibilitado essa avaliação, como a falta de qualidade das informações 

coletadas, a falta de periodicidade regular e a baixa comparabilidade entre os relatórios de atividades, 

indicando necessidade de mais precisão (CANO et al., 2003). 

Assim, com intenção de reduzir essas discrepâncias e fixar uma mínima padronização para promover a 

qualidade da produção desses dados, a SEDH, criou em 2008 o “Guia de referência para Ouvidorias 

de Polícia”, contendo instruções específicas, para a elaboração e publicação adequada dos relatórios de 

atividades das Ouvidorias. 

Contudo, nem sempre é seguido como padrão para registro, tratamento e classificação das 

informações, variando tanto por Estado quanto por mandato de Ouvidor, e alterações de equipes de 

trabalho (CANO et al., 2003). 

O papel principal do relatório indicado no “Guia de Referência para Ouvidorias de Polícia” seria 

prestar contas à sociedade, promovendo o controle externo ao publicar o funcionamento das polícias, 

além da atuação da própria Ouvidoria. O outro objetivo seria mostrar os dados sobre desvios de 

conduta policial, aplicações de sanções, incitando o debate público e a colaboração em estudos e 

pesquisas sobre a segurança pública (SEDH, 2008). 

Neste guia indica-se a apresentação de relatórios trimestrais ou quadrimestrais, e ao final um anual, 
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com funções distintas e complementares, aos seus interessados. Os relatórios anuais carecem de um 

balanço com mais detalhes, pois servirão de base para planejarem o futuro da Ouvidoria e da 

segurança pública, enfatizando o caráter avaliativo e reflexivo. Ao contrário, os relatórios trimestrais 

têm a permissão de serem mais simples, dando enfoque ao monitoramento de atividades correntes e 

encontrando as mudanças que se destacaram (SEDH, 2008). 

Os relatórios devem ser divididos em parte fixa e variável. A primeira compreende o local onde são 

alterados apenas o quantitativo de dados em análise de determinado período, é padronizado para que 

facilite a comparação, já a parte variável não contém uma rigidez na forma, e suas informações podem 

ser elaboradas levando um pouco mais de tempo que a anterior (SEDH, 2008). 

Quanto à estrutura do relatório, é importante que tabelas e gráficos possuam pequenos comentários. 

Os dados devendo ser comentados, apresentando uma seção de conclusões, sintetizando a análise do 

período, destacando aspectos importantes assim como suas variações ao longo do tempo além dos 

próximos desafios. Aconselha-se que tal seção tenha a participação do Ouvidor durante sua construção 

(SEDH, 2008). 

Ressalta-se que as recomendações do Guia de Referência não possuem força de lei. Na verdade as leis, 

decretos e instruções normativas vigentes de cada Estado, nem sempre estão de acordo com o que a 

SEDH indica no que se refere à publicação de seus relatórios. 

2. Metodologia 

2.1. Caracterização da Pesquisa 

A pesquisa é do tipo qualitativa. Este estudo é uma pesquisa descritiva, em que os dados são 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados (ANDRADE, 2009). Os dados foram 

adquiridos por pesquisa documental em arquivos públicos das Ouvidorias estudadas além das normas 

relacionadas ao trabalho das Ouvidorias estudadas. 

Por se tratar de um exame documental, da Administração Pública, antes de serem coletados os 

relatórios de atividades de cada Ouvidoria estadual e distrital, foram coletadas as normas criadoras e 

regulamentadoras das Ouvidorias de Polícia de cada Estado. Para isso, utilizou-se as informações 

publicadas no sítio do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia (FNOP), confirmando se cada lei, 

decreto ou instrução identificada constava ainda em vigência, utilizando para tal páginas virtuais de 

cada governo estadual e distrital, assim como nos respectivos Diários Oficiais, quando disponíveis 

pela internet. A coleta destas informações se justifica para conhecer a legalidade e as atribuições de 

cada Ouvidoria estudada. 

O contato para acesso aos relatórios, junto às Ouvidorias, iniciou-se em 20 de fevereiro de 2015, com 

prazo final para contato ou recebimento de relatórios solicitados até 31 de dezembro de 2015. Este 
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prazo limite foi estabelecido, pois se estendesse para o ano de 2016 daria abertura para análises de 

relatórios anuais referentes ao ano de 2015, que não é a intenção deste trabalho. 

O canal primário, para ter acesso direto aos relatórios, foram as páginas das Ouvidorias de Polícia de 

cada Estado e Distrito Federal, mas somente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, 

Tocantins e Rio Grande do Norte estavam publicados de acordo com os critérios para análise desta 

pesquisa, ou seja, relatórios referentes ao ano de 2014². 

Quando não encontrados em seus respectivos sítios, deu-se preferência às plataformas virtuais de 

“Acesso à Informação” nas páginas dos Governos, pois nelas eram registrados protocolos de cada 

solicitação, e a respectiva Ouvidoria poderia responder em tempo razoável, e legal, conforme 

determina a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, garantindo ao cidadão o direito constitucional 

de conhecer as informações não sigilosas produzidas ou adquiridas pela Administração Pública. Foram 

obtidas, desta forma, respostas da Ouvidoria de: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Espírito Santo, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Ceará e Bahia. 

Nos Estados do Amazonas, Pará e Alagoas utilizou-se o contato por telefone associado ao uso de e-

mail, para disponibilização dos relatórios solicitados, exceto no Acre que mesmo com a solicitação via 

telefone e e-mail, não respondeu dentro do prazo da coleta de dados. 

No Amapá tentou-se o contato, mas o mesmo ficou impossibilitado, pois a página de sua respectiva 

Ouvidoria de Polícia não estava ativada, da mesma forma, com a ferramenta de “Acesso à 

Informação” e telefone, e não havia nenhum e-mail disponibilizado para contato. 

Em Rondônia, não havia possibilidade de solicitar tais relatórios, pois a Ouvidoria de Polícia deste 

Estado foi criada no ano que a pesquisa se iniciou, ou seja, em 2015. Já nos Estados de Mato Grosso 

do Sul, Roraima, Sergipe e Piauí, não houve tentativas de contato pois nestes Estados não existem 

Ouvidorias de Polícia (pelo menos até o fim do ano de 2015). 

O universo desta pesquisa corresponde a todas as Ouvidorias de Polícia do Distrito Federal e Estados 

brasileiros, não fazendo parte dela os Estados onde ainda não possuem esse tipo de Ouvidoria 

especializada (Mato Grosso do Sul, Roraima, Sergipe e Piauí). Esta população pode ainda ser dividida, 

quanto ao objeto, em dois conjuntos: conjunto das Ouvidorias que disponibilizaram os relatórios e 

conjunto das que não disponibilizaram, como consta na Figura 01. 
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FIGURA 01 – População da pesquisa 

 

Ao todo foram coletados 74 relatórios de atividades, variando entre os anos 2013 a 2014, e de mensais 

a trienais, contudo o ano base para análise foi o de 2014. Ao final, foram selecionados para análise 

detalhada 19 relatórios de atividades, com diferentes períodos publicados ou disponibilizados, como 

consta no Quadro 01. 

QUADRO 01 – Características dos relatórios utilizados em análise 
Estado Período Data 

TO semestral 1º semestre de 2014 

MG, SC, CE e PA semestral 2º semestre de 2014 

AM anual 2013 

BA, GO, MT, SP, MA, AL, RJ, ES, RS e PR anual 2014 

RN bienal 2013 a 2014 

PE trianual 2013 a 2015 

DF quadrianual 2011 a 2014 

É importante ainda destacar, que apesar de apenas 19 Ouvidorias terem seus relatórios analisados, no 

que se refere ao estudo da divulgação dos relatórios e das legislações estaduais, as 23 Ouvidorias 

existentes foram analisadas. E entre todos os relatórios adquiridos durante o período de coleta, foram 

selecionados para análise aqueles que correspondiam à divulgação mais recente, em relação ao período 

de coleta da pesquisa. 

Após a coleta dos relatórios, os dados foram elaborados e classificados sistematicamente, para então 

serem analisados e interpretados, seguindo os processos de seleção, codificação e tabulação 

(LAKATOS; MARCONI, 2012). 

Na categorização, os dados foram organizados em duas partes, correspondentes aos objetivos 

específicos desta pesquisa. A primeira parte foi criada de modo a identificar quais Ouvidorias 

divulgam seus relatórios de atividades conforme a legislação determina, ou seja, a legislação de cada 

Estado foi considerada, no quesito divulgação, como parâmetro, para então poder ser comparada à 

prática costumeira. Nesta fase foram estabelecidas quatro categorias para avaliar a amplitude em que 
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ocorre a divulgação desses relatórios: elaboração, publicação, periodicidade e meios. A segunda parte 

refere-se ao objetivo de conferir se as informações produzidas nos relatórios de atividades 

selecionados estão adequadas aos parâmetros definidos nesta pesquisa, isto é, ao modelo do Guia de 

Referência para Ouvidorias de Polícia (SEDH, 2008). Foram estabelecidas sete categorias, seguidas de 

subcategorias cada uma, exatamente como é indicado pela SEDH (2008), e pode ser visualmente 

compreendido no Quadro 02, a fim de determinar o respeito às indicações propostas para elaboração 

dos relatórios de atividades. 

QUADRO 02 – Conteúdo avaliado nos relatórios de atividades 
Categoria Aspectos Conteúdo 

1. Contatos recebidos Recebimentos e encaminhamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixo 

2. Protocolos Protocolos abertos; 
Fontes; 

Canais de contato; 

Natureza dos fatos comunicados; 
Região das ocorrências; 

Casos ocorridos na capital. 

3. Perfil das 
instituições e dos 
comunicantes 

Fonte institucional; 

Identificação dos comunicantes; 

Participação dos comunicantes vítimas e não vítimas; 
Classificação pessoal; 

Classificação social; 
Classificação econômica; 

Perfil dos denunciantes. 

4. Perfil dos autores 
de abusos 

Participação das instituições policiais denunciadas; 
Denunciados da Polícia Militar, segundo patente; 
Unidades da Polícia Militar denunciadas; 
Denunciados da Polícia Civil, segundo cargo; 

Unidades da Polícia Civil denunciadas. 

5. Resultados de 
denúncias 

Denúncias arquivadas; 
Denúncias investigadas; 

Resultado do trabalho das denúncias. 

6. Conclusões Atividades da Ouvidoria; 

Metas. 

 

 

Variável 7. Outras atividades Conjuntura; 
Agenda e anúncios; 

Casos e textos de terceiros. 

Para caracterizar, na primeira parte, as categorias a serem analisadas, foram criadas duas questões para 

cada uma, na intenção de valorar os aspectos selecionados, sendo que as respostas registradas pelo 

pesquisador constavam como: “sim”, “não”, “sem especificação na lei” ou “acesso impossibilitado”. A 

penúltima opção se fez necessária porque nem todas as normas continham as mesmas especificações, e 

previamente foram registradas na tabulação para então ocorrer a comparação entre o que a norma 

determina e a prática empregada. Já a última opção foi utilizada para justificar a ausência de itens que 
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não poderiam ser respondidos com opções anteriores devido a ausência de seus relatórios para análise. 

Na segunda parte, foram cridas duas perguntas para cada subcategoria, de modo que as repostas 

poderiam ser “sim” ou “não”. Nesta situação, foi possível inserir a escala do tipo Likert, de três 

pontos, proporcionando uma valoração dos aspectos analisados. A escala de verificação de Likert 

consiste em tomar um objeto e desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, 

determinando um grau de concordância conforme as respostas adquiridas (COSTA; SILVA JÚNIOR, 

2014). Como cada subcategoria representava aspectos de informações a serem contidas em um 

relatório, a informação passou a ser considera em três níveis: completa (se constasse duas respostas 

positivas), parcial (se contasse apenas uma resposta positiva) e ausente (se ambas respostas fossem 

negativas). 

Até que a estrutura da tabulação estivesse adequadamente disposta foram realizados pré-testes durante 

a categorização dos relatórios referentes a cinco Ouvidorias de Polícia, esse procedimento se fez 

importante porque havia possibilidades de inconsistências ou mesmo falhas, em sua redação ou na 

informação que intencionava-se obter. Assim, este aprimoramento do instrumento aumenta a 

confiabilidade e validade da pesquisa (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 

As tabulações foram geradas manualmente, e registradas no software Microsoft Excel, versão 2007. 

Lá os temas categorizados foram organizados em linhas e as Ouvidorias de cada Estado em colunas. 

As respostas foram codificadas em números, com seus respectivos significados em legendas, nas 

planilhas. 

Os valores dos resultados foram representados por estatística descritiva, em termos percentuais, sendo 

ainda utilizados tabelas e gráficos para melhor explicitação das inferências realizadas. 

3. Resultados e discussão 

Nesta seção são destacadas as características normativas das instituições analisadas, comparativamente 

entre seus fundamentos legais e prática realizada no que se refere à publicidade de seus relatórios de 

atividades; e também à adequação das informações destes conforme recomendação do Guia de 

Referência para Ouvidorias de Polícia (SEDH, 2008). 

3.1. Divulgação conforme legislação 

Nesta pesquisa procurou-se obter os relatórios de atividades das Ouvidorias de Polícia de cada Estado, 

contudo ao longo dela descobriu-se que dos 27 entes investigados, existiam 4 Estados que ainda não 

possuíam esse tipo de Ouvidoria especializada, ou seja, ainda não contavam sequer com norma 

criadora para tal órgão. Para que haja criação e funcionamento de uma Ouvidoria é necessário a 

existência de normas que lhe dê competências e atribuições, obedecendo dessa forma ao princípio da 

legalidade na Administração Pública (ALEXANDRINO; PAULO, 2012). Vale enfatizar que o ano de 
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criação de uma Ouvidoria não significa seu imediato funcionamento, em regra, o que se vê é um lapso 

temporal entre a regulamentação e a operação, que pode levar anos como afirma Comparato (2009). 

Os aspectos quanto à publicidade, foram identificados nas normas vigentes, relacionadas às 

Ouvidorias de Polícia, em cada Estado (como consta no Quadro 03), e foram selecionados temas 

quanto à elaboração e divulgação dos relatórios de atividades em cada Ouvidoria, sendo eles: a 

exigência para elaboração dos relatórios, a obrigatoriedade de publicação destes, a periodicidade e os 

meios em que seriam divulgados à sociedade. 

QUADRO 03 – Normas estaduais de cada Ouvidoria de Polícia 

 

Ao levantar as atribuições das referidas normas, identificaram-se que das 23 Ouvidorias existentes 

apenas em 13% tinham as quatro características investigadas, sendo que a maioria, 43%, apresentavam 

os três primeiros aspectos destacados, ausentado indicação para os meios de divulgação dos relatórios, 

e ainda 13% não continham em suas normas nenhum dos aspectos estudados, como consta na Tabela 

01. 

TABELA 01 – Aspectos identificados nas legislações estaduais 
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Quanto à obrigatoriedade de apresentar relatórios sobre suas atividades, 43% das Ouvidorias 

produziram relatórios com estatística e análises de seus trabalhos desenvolvidos; 18% apresentou 

apenas estatísticas ou apenas análises sem expressões numéricas; 13% considerou como relatório de 

atividades documentos da Ouvidoria que não apresentavam análises nem estatística. Em contrapartida 

13% das instituições não apresentavam obrigatoriedade na norma para elaboração de relatórios, mas 

mesmo assim disponibilizaram relatórios. Nas demais Ouvidorias, Acre, Amapá e Rondônia, não foi 

possível ter acesso a seus relatórios, mesmo suas normas determinando a elaboração de relatórios de 

atividades, como demonstrado na Tabela 02. 

TABELA 02 – Elaboração dos relatórios de atividades 

 

Fecchio (2004) destaca que a falta de informações e a ausência de dados qualitativos e consistentes 

dificulta que o controle seja efetivamente realizado, consequentemente complica o acesso da 

população e dos próprios gestores da segurança pública, inviabilizando a participação no planejamento 

e do acompanhamento crítico e meticuloso das forças policiais. 

Quando avaliados sobre o cumprimento em publicar os relatórios de atividades, 17% das Ouvidorias 

obedeciam ao dever de disponibilizar os documentos à sociedade, tanto fazendo isso sem a provocação 

de terceiros, através do site da própria instituição, quanto disponibilizavam caso o cidadão solicitasse 

por outras vias. Contudo, 26% só obedecem à norma de publicação obrigatória se o interessado 

requerer a informação; infelizmente ainda 13% recusam-se a disponibilizar os relatórios de atividades 

mesmo a regulamentação declarando obrigatoriedade para tal, sendo que em contrapartida 35% das 

Ouvidorias, mesmo a norma não atribuindo obrigatoriedade expressa em disponibilizar seus relatórios, 

elas o fazem em caso de provocação do interessado, como consta na Tabela 03. 
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TABELA 03 – Publicação dos relatórios de atividades 

 

É importante ressaltar, mesmo que muitas Ouvidorias não tenham um sistema informatizado 

disponível, e que a produção de estatísticas e relatórios façam parte de um esforço destas, com tantas 

lacunas, os relatórios permitem o conhecimento sobre abusos policiais no país, o que antes era 

inexistente (CANO et al., 2003). Contudo, um empecilho, identificado por Reiner (2002), em relação à 

exigência de prestar contas e elaborar relatórios de atividades das Ouvidorias, é a possibilidade de ser 

mais fácil a manipulação dos dados do que a produção de um trabalho oficial. 

Em relação aos períodos que os relatórios devem ser produzidos e disponibilizados à sociedade, 22% 

das Ouvidorias publicavam os referidos documentos conforme era determinado pela norma, sendo que 

9% até ofereciam em períodos além dos determinados pela norma estadual, entretanto 26% não 

atendiam a obrigatoriedade em publicar nos períodos definidos, disponibilizando relatórios em 

tempos diferentes ao indicado. Contudo, o maior destaque está na falta periodicidade regular em 26% 

das Ouvidorias, devido as normas não definirem o aspecto em questão, ficando à discrição da 

administração quando dispor dos relatórios de atividades (TABELA 04). 

TABELA 04 – Periodicidade dos relatórios de atividades 
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O último aspecto investigado, em relação à disponibilização dos relatórios de atividades pelas 

Ouvidorias, como consta na Tabela 05, foi a relação entre os meios definidos em lei e os canais 

ofertados pelas instituições investigadas. Nesta comparação, identificou- se que apenas 11% das 

Ouvidorias possuem, definidas na lei, os canais para publicação de seus relatórios de atividades, e 

estes mesmos órgãos foram os que deram maior amparo para publicação dos documentos, pois além 

de publicarem nos sites como a lei determina (e no Diário Oficial, no caso do Estado de Goiás), ainda 

oferecem outras formas para estabelecer comunicação entre o cidadão e a administração. Entretanto, 

apesar das normas não indicarem os meios para cumprir o princípio da publicidade, 79% das 

Ouvidorias apresentaram instrumentos para ter acesso aos relatórios. 

TABELA 05 – Meios para acessar aos relatórios de atividades 

 

Existem Ouvidorias que mantêm ativados seus sítios na internet, contudo nem todas aproveitam este 

espaço para divulgarem seus relatórios. Comparato (2009) explica que o principal fator para a não 

publicação de suas atividades é a dificuldade em lidar com a informática, o que se observa pelo fato de 

que muitas Ouvidorias de Polícia chegam a apenas enviar seus relatórios quando solicitados pelos 

interessados. 

Na Ouvidoria da Paraíba, houve recusa para liberação dos relatórios alegando “que estes devem ser 

mantidos sob reserva, tendo em vista tratar de fatos que estão pendentes de apuração, de maneira que, 

a publicidade de nomes e fatos acabaria gerando pré-julgamento e condenações antecipadas.” Alves et. 

al (2015) consideram que a transparência da informação pública ganhou mais relevância a partir da 

Lei de Acesso à Informação (LAI), gerando um ciclo de modificações na relação entre o cidadão e a 

administração pública, que passa a avaliar de fato as informações disponíveis à sociedade. Contudo, 

ainda existem falhas no processo das demandas de informação e até mesmo negação daquelas que 

obrigatoriamente deveriam ser compartilhadas com o cidadão. 

3.2. Conteúdo dos relatórios 

Entre os 19 relatórios selecionados para investigação, os parâmetros utilizados para avaliar os 

relatórios de atividades das Ouvidorias de Polícia estudadas, foram as características definidas pelo 

Guia de Referência para Ouvidorias de Polícia (SEDH, 2008), em relação ao conteúdo necessário para 
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uma adequada prestação de contas à sociedade. 

A primeira categoria analisada, referente ao conteúdo fixo dos relatórios, foi sobre os “contatos 

recebidos”. Nela investigou-se tanto estes quanto também os encaminhados a outros órgãos. 

Observou-se que mais da metade, 58%, não apresentava este tipo de conteúdo em seus relatórios, isto 

é, não havia sido relatada a distribuição dos contatos feitos com a Ouvidoria nem a distribuição dos 

encaminhamentos destes contatos; aqueles que apresentavam tais informações (42%) o faziam de 

forma incompleta. 

Em relação às informações registradas na segunda categoria, “protocolos”, os quesitos analisados: 

a) “protocolos abertos”: 16% das Ouvidorias apresentaram um conteúdo completo neste 
assunto, havia a distribuição dos protocolos abertos em denúncias, reclamações, elogios e 
sugestões assim como análise da evolução destes dados comparados a outros períodos, mas a 
maioria, 68%, demonstrou informações incompletas; 

b) “fontes”: 89% dos relatórios não classificaram se as comunicações foram diretas, 
indiretas, institucional ou de ofício informação alguma neste sentido, mas o restante dos 
documentos, 11%, apresentou informações quanto à origem das fontes tanto a análise destas; 

c) “canais de contato”: apesar da maioria das instituições (58%) registrarem a 
distribuição dos canais de comunicação utilizados, que cada Ouvidoria disponibilizava à 
população, apenas 16% expuseram os tipos de canais utilizados para contatar a Ouvidoria, 
comparando com outros períodos; 

d) "natureza dos fatos comunicados”: foi manifestado em 74% dos relatórios, contudo 
somente 32% apresentaram os tipos de natureza, a quantidade de casos ocorridos em cada, com 
análise dos dados; 

e) “região das ocorrências”: os locais de ocorrência devem ser discriminados sendo na 
capital, entorno e interior, com especificação por bairros na capital. A maioria das Ouvidorias, 
68%, não apresentou qualquer informação sobre as regiões das ocorrências feitas; 

f)  “casos ocorridos na capital”: apenas 5% identificaram os casos sucedidos na capital, mas 
ainda destacando apenas os números por bairro, sem expressar qualquer tipo de análise. 

TABELA 06 - Qualidade de informação no quesito “Protocolos”  

 

Na terceira categoria investigada, “perfil das instituições e dos comunicantes”, o que se verificou foi 

uma baixíssima adesão deste tipo de informação por parte das Ouvidorias. Dos sete aspectos 
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levantados sobre categoria em questão, como pode ver visto na Tabela 8, em todos eles, a maioria 

percentual dos relatórios constavam a prestação de informações ausentes: 

a) “fonte institucional”: apenas na Ouvidoria do Maranhão foi apresentada a distribuição 
e análise de denúncias com fonte institucional, segundo tipo de instituição; 

b) “identificação dos comunicantes”: em apenas 11% das Ouvidorias possuíam o número 
de denunciantes diretos, diferenciando-os como identificados, sigilosos ou anônimos, 
apresentando uma análise desses números. Em 68% dos relatórios não constavam qualquer 
informação desse aspecto; 

c) “participação dos comunicantes vítimas e não vítimas”: só no Rio Grande do Norte os 
denunciantes foram caracterizados como vítima ou não vítima; em nenhuma Ouvidoria foi 
registrado a distribuição dos manifestantes não vítimas segundo relação com a vítima dos fatos 
denunciados; 

d) ”classificação pessoal”: apenas as Ouvidorias do Rio de Janeiro e do Pará possuíam 
a distribuição dos denunciantes por sexo e faixa etária; 

e)  “classificação social”: na Ouvidoria de Rio de Janeiro os denunciantes foram 
identificados por cor/raça e estado civil, e no Pará apenas por cor/raça. As demais Ouvidorias 
não registraram qualquer informação desse aspecto; 

f) “classificação econômica”: em 11% dos relatórios constavam o nível de escolaridade dos 
denunciantes, mas em nenhuma havia a distribuição dos denunciantes por faixas de renda 
mensal; 

g) “perfil dos denunciantes”: só no Rio de Janeiro existia uma análise do perfil 
categorizado dos denunciantes, contudo não houve a evolução comparativa com outros 
períodos. 

TABELA 07 – Qualidade da informação no quesito “Perfil das instituições e dos 
comunicantes” 

 

Na quarta categoria, “perfil dos autores de abusos” (TABELA 08), foram analisados os aspectos: 

a) “participação das instituições policiais denunciadas”: 26% dos relatórios expuseram 
este tipo de informação conforme o número de denúncias, mas apenas 5% revelou o número de 
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denunciados, de efetivo e a porcentagem de agentes de cada instituição policial; 

b) nos aspectos “denunciados da Polícia Militar segundo patente”, “unidades da Polícia 
Militar denunciadas”, “denunciados da Polícia Civil segundo patente”, “unidades da Polícia 
Civil denunciadas”: apenas em 11% dos relatórios constavam a informação com o número de 
denunciados da instituição policial, conforme cargo e apresentando a análise evolutiva desse 
número por período, mas a maioria (79%) não apresentou tais informações. 

TABELA 08 – Qualidade da informação no quesito “Perfil dos autores de abusos” 

 

A última categoria referente ao conteúdo fixo (TABELA 09), “resultado de denúncias”, refere-se a 

demonstração do trabalho da Ouvidoria em relação às denúncias recebidas. Os aspectos pesquisados 

foram: 

a) “denúncias arquivadas”: apenas 11% dos relatórios apresentavam o número das 
denúncias arquivadas e com justificativas para tal; 

b) “denúncias investigadas”: em 16% constavam o número das denúncias investigadas e 
os resultados delas; 

c) “resultado das denúncias”: apenas em um relatório (5%) os resultados das denúncias 
foram analisados e discriminado o tempo médio entre a protocolação e o desfecho do caso. 

TABELA 09 – Qualidade da informação no quesito “Resultado de denúncias” 

 

Analisando os resultados acima, pode-se inferir que os relatórios de atividades das Ouvidorias 

precisam apresentar maiores avaliações dos dados que adquirem, e não simplesmente apresentar suas 

estatísticas sem maiores reflexões. 
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Quando se trata da parte variável, a SEDH (2008) indica que sejam incorporados temas específicos 

para cada período, com análises sobre o tema, levando em conta números ao longo do tempo e 

cruzamento de variáveis múltiplas. Duas categorias nesta parte foram investigadas: “conclusões” e 

“outras atividades”. Na primeira categoria, “conclusões”, demonstrada na Tabela 10, a) as informações 

referentes às “atividades da Ouvidoria”, resultou que 16% delas demonstraram análise do quadro de 

atividades das respectivas Ouvidorias em determinado período, com as respostas para os problemas 

identificados; b) em relação às “metas”, a participação ficou reduzida a 11% naqueles relatórios que 

apresentaram a informação completa, ou seja, constavam tanto os resultados de metas previamente 

definidas assim como criadas novas ou medidas de prevenção. 

TABELA 10 – Informação da parte variável dos relatórios 

 

 

A última categoria pesquisada foi sobre “outras atividades”, e analisou-se os seguintes aspectos: 

a) “conjuntura”: revelou-se que 32% dos relatórios constavam no conteúdo variável 
informações sobre a análise da conjuntura, além de relato de notícias envolvendo a Ouvidoria 
no período investigado; 

b) “casos e textos de terceiros”: 21% das Ouvidorias acrescentam aos documentos 
textos independentes e estudos publicados ou casos relatados das denúncias; 

c) “agenda e anúncios”: apenas em um relatório, 5%, constou anúncio ou avisos 
publicados, sendo que nenhuma Ouvidoria de dispôs a registrar um planejamento da agenda e 
de eventos destas instituições. Veja Tabela 10. 

Por fim, foi ainda possível identificar que a Ouvidoria que mais seguiu as indicações do Guia de 

Referência foi a do Estado do Maranhão, compreendendo 61% do conteúdo fixo e 70% do conteúdo 

variável, recomendados, registrados na Tabela 11. A Ouvidoria do Mato Grosso não registrou 

nenhuma informação indicada na parte fixa, pela SEDH. O conteúdo variável esteve ausente nos 

relatórios de sete Ouvidorias: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, 

Tocantins, Paraná e Santa Catarina.  
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TABELA 11 – Conteúdo dos relatórios de atividades 

 

É evidente que o conteúdo variável, por não ser obrigatório em todas as publicações, pode haver 

alguma diferença entre um período e outro, mas o que se percebeu foi que há ausência total do 

conteúdo aqui referido, havendo assim a predominância de informações apenas estatísticas nesses 

relatórios, deixando assim de dar importância a outras informações relevantes quanto ao trabalho e as 

metas das Ouvidorias. 

3.3. Discussão dos resultados 

Esta pesquisa revelou que, mesmo com mais de vinte anos de criação da primeira Ouvidoria de Polícia 

no Brasil, em São Paulo, ainda existem Estados que não criaram uma norma para estabelecer a 

especialização desse tipo de Ouvidoria, necessário para um controle específico dos agentes policiais. 

Entre legislações analisadas, revelou-se que a maioria das Ouvidorias expressam nas normas a 

obrigatoriedade de elaborar e publicar relatórios de atividades, indicando o período a serem 

produzidos, entretanto uma minoria apresentou os meios em que deveriam ser divulgados tais 

documentos. O que é um fato ruim, pois todas as instituições que definiram os canais em lei, para 

publicação, o cumpriram com a divulgação no meio devido, além de disponibilizar outras formas de 

contato para acesso aos documentos. Dessa forma, se demais normas constassem com tal 

obrigatoriedade, poderia aumentar a possibilidade de mais Ouvidorias publicarem os relatórios, em um 

canal definido pela lei. 

Apesar da grande maioria das normas não determinar os meios para divulgação dos relatórios de 

atividades, as Ouvidorias dispõem de instrumentos para oferecer estes conforme solicitação do 

interessado, demonstrando respeito ao princípio da publicidade na administração pública. Entre tais 

meios foram identificados a publicação em seus próprios sites, diários oficiais, plataformas de acesso à 

informação, e-mail e telefone (por meio presencial não houve tentativa de acesso). 

De fato, o canal mais prático, seria a publicação em sítios virtuais das Ouvidorias de Polícia, o que 

hoje é uma exceção como dito, a regra é amparar-se na LAI, utilizando os sistemas de informação 

disponibilizados por estas, contudo alguns Estados ainda não se adequaram a esta lei federal, mas 

pode-se considerar que esta opção é a que melhor funciona para ter acesso às informações públicas, 

pois além de conseguir a informação desejada, a resposta deve ser devolvida em tempo razoável 

conforme norma. Contudo, para que isto ocorra é necessário que as Ouvidorias, tenham uma 

informatização bem desenvolvida, diferente das Ouvidorias que funcionam de forma precária 

atualmente. 
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Existem Ouvidorias que ainda não estão respeitando as normas estaduais, nem a LAI. Apesar de elas 

controlarem o trabalho policial, quem as controla não tem sido tão rígido quanto à norma legal. Desta 

forma cabe então ao cidadão fiscalizar a atuação destas Ouvidorias, e exigir do Poder Público as 

medidas cabíveis à falta de cumprimento das obrigações destes órgãos. 

As regulamentações das Ouvidorias de Polícia demonstraram iniciativa em atender ao princípio da 

publicidade na Administração Pública, definindo o dever em produzir e divulgar suas atividades 

através de relatórios, mas deixou a desejar quando não se especificou a periodicidade dessas 

publicações. A falta de rigidez ficou acentuada, quando grande parte das Ouvidorias não cumpria com 

a produção e publicação de relatórios de determinado período, ou sendo divulgadas em período 

diverso àquele devido. Boa parte delas não descriminava a periodicidade a ser elaborado e publicado o 

relatório de atividades, impossibilitando ao cidadão a exigência dos acessos aos dados em 

determinado período. 

A situação referida poderia ser amenizada se houvesse uma legislação federal que determinasse um 

padrão a ser seguido obrigatoriamente por todos os Estados e Distrito Federal, e exigisse a produção 

em tempo definido, assim como a publicação de forma mais prática ao cidadão, atribuindo penalidades 

aos agentes que não adequassem à norma. 

Apesar da maioria das Ouvidorias produzirem relatórios com estatísticas e análises de suas atividades, 

parte delas emitiram documentos que não continham estas características, não expressando de fato o 

trabalho de controle sobre as polícias estaduais. Um relatório de atividades adequado apresenta um 

conteúdo fixo padronizado, com estatísticas e análises dos contatos feitos com as Ouvidorias, as 

naturezas dos casos comunicados, os locais de ocorrência, as fontes, os canais de comunicação, perfil 

dos comunicantes e dos autores de abusos. Devendo associar conjuntamente a um conteúdo variável 

que se destaque pelo caráter explicativo, reflexivo, profundo e até colaborativo sobre a temática, sendo 

considerado a voz da Ouvidoria de Polícia. 

As informações dos contatos recebidos, em geral, estão na maioria ausentes ou são apresentados de 

forma parcial, demonstrado que existe pouca rigidez nos registros de protocolos, e nestes são gravados 

poucas informações como: o número de protocolos abertos, os tipos de canais utilizados e a natureza 

dos fatos comunicados. Ainda que seja possível identificar os tipos de abusos que as polícias têm 

praticado, a maioria dos relatórios não informam as regiões onde tem ocorrido tais arbitrariedades, 

impedindo o conhecimento desses dados por parte do cidadão. 

A falta de transparência fica ainda mais expressiva, quando avaliadas as informações referentes ao 

perfil dos autores de abusos, pois a grande maioria dos relatórios não demonstrou qualquer 

especificação das instituições denunciadas, não determinando as unidades nem os cargos onde 

evidenciou-se abusos dos agentes públicos. Esta posição demonstra a falta de comprometimento das 

Ouvidorias com a sociedade, não revelando de maneira clara o grau de arbitrariedade de suas polícias. 
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O mesmo ocorreu na demonstração do perfil das instituições e dos comunicantes, impossibilitando na 

maioria dos relatórios determinar quais são as fontes denunciantes e o perfil das vítimas. Esses dois 

fatos, dificultam tanto a identificação do quadro da violência policial nos Estados quanto a aplicação 

de medidas preventivas, e devem ser expurgados os quanto antes. 

Quanto a prestação dos resultados das denúncias, as informações ainda precisão ser melhoradas, e isso 

pode ser resolvido através de uma melhora nas comunicações entre as Corregedorias, Ministério 

Público e Judiciário, para que as Ouvidorias possam dar mais respostas sobre a resolução de denúncias 

à sociedade. 

Inserir mais informações conclusivas sobre as metas das Ouvidorias, assim como o cumprimento 

destas, além de demais atividades que demonstrem casos como exemplo, assim como toda a 

conjuntura, daria mais transparência e credibilidade ao trabalho das Ouvidorias de Polícia. 

Por fim, destaca-se a evidente preocupação, quanto à forma e ao conteúdo, da Ouvidoria de Polícia do 

Maranhão em adequar-se ao relatório proposto pela SEDH, tanto na parte variável quanto na fixa. As 

Ouvidorias de Minas Gerais e Rio de Janeiro foram as que melhores cumpriram com a obrigação em 

publicar seus relatórios em tempo definido pelas respectivas normas, demonstrando ainda proatividade 

quando divulgam em seus sites estes documentos, inclusive em períodos além do que a lei especifica. 

Assim, através desta pesquisa pôde-se avaliar que as Ouvidorias de Polícia no Brasil divulgam, até o 

momento, seus relatórios de atividades de forma falha, nem sempre cumprindo com a produção e 

divulgação determinada pela norma de cada Estado, apresentando informações parcialmente 

adequadas ao modelo de relatório indicado pelo Guia de Referência para Ouvidorias de Polícia 

(SEDH, 2008). 

Desta forma, responde-se à questão problema: os relatórios de atividades das Ouvidorias de Polícia 

não estão respeitando os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente e pela Secretaria Especial de 

Direitos Humanos. 

Foi possível identificar que ainda não houveram grandes modificações conforme pesquisas realizadas, 

na primeira década do século XXI, sobre o controle das Ouvidorias de Polícia no Brasil e suas 

prestações de contas à sociedade. Entretanto, a presença da LAI tem forçado as Ouvidorias a produzir 

documentos demonstrando seu trabalho ao cidadão, que por sua vez ganhou um poderoso instrumento 

que garante o acesso às informações públicas, dando solidez ao controle popular. 

A qualidade dos dados produzidos e divulgados pela maioria das Ouvidorias de Polícia brasileira é 

considerada insuficiente para a melhor comunicação à sociedade e transparência do serviço público 

prestado por estas, e da Segurança Pública consequentemente. Indica-se que instrumentos legais, a 

nível federal, sejam implantados, de modo que se exija padronização e publicação desses relatórios, 

promovendo a participação do controle popular para a melhora da prestação do serviço público, e 

ratificando assim umas das metas propostas pelo PNDH-3 (SEDH, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entre as limitações encontradas neste trabalho, houve a impossibilidade em considerar o ano base de 

2014 para todos os casos, necessitando considerar o de 2013 no Estado do Amazonas, pois do 

contrário menos relatórios ainda seriam investigados, reduzindo mais a abrangência da pesquisa. 

Também não foi possível o comparecimento às Ouvidorias que se disponibilizaram a fornecer os 

relatórios presencialmente, devido às grandes distâncias entre a autora e aquelas. 

Na pesquisa, também não foi possível justificar as causas diretas pelas falhas identificadas na estrutura 

e conteúdo dos relatórios obtidos, pois entrevistas com os ouvidores das instituições analisadas, que 

poderiam apresentar explicação para tais imperfeições, não fizeram parte da metodologia da obra. 

Sugere-se ainda, que pesquisas futuras investiguem a gestão da cadeia informacional dessas 

Ouvidorias, para que sejam identificados os obstáculos presentes nesse fluxo, para que tais problemas 

sejam então sanados. 
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RESUMO 
O presente trabalho teve como escopo responder a questão sobre quais as variáveis são utilizadas nas agendas de 
pesquisa sobre a participação, cujo objeto de análise são os conselhos gestores de políticas públicas e as 
conferências nacionais, para evidenciar a efetividade do ponto de vista da sua produção. A pesquisa é de caráter 
qualitativa, constituindo-se numa revisão de literatura e consulta a fontes secundárias. Inicialmente foi feito um 
balanço histórico sobre o processo de institucionalização da participação no Brasil, especialmente a partir da 
CF/88 e uma breve exposição dos principais aportes teóricos sobre efetividade das instituições participativas. A 
partir do livro do IPEA de 2011 foram selecionados trabalhos sobre a efetividade da participação nas 
conferências nacionais e nos conselhos gestores de políticas públicas, apontando os principais aspectos 
metodológicos e analíticos das pesquisas. Procedeu-se com uma sintetização das propostas de agendas de 
pesquisa sobre a efetividade da participação e foi apresentada uma breve compilação sobre sugestões para 
futuras agendas sobre a efetividade a partir da análise dos conselhos e conferencias em nível nacional. 
Palavras-chave: participação; institucionalização; efetividade. 
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A EFETIVIDADE DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPATIVAS: 
UMA REVISÃO SOBRE OS MODELOS ANALÍTICOS E SUAS PERSPECTIVAS 

SANTOS, Allison Haley dos 

INTRODUÇÃO 

A participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisões sobre assuntos públicos sempre foi 

uma busca constante nas democracias liberais, cujo modelo de organização político sobre a forma de 

representação pelo voto foi amplamente difundido pelo mundo. 

Os problemas que circundam o debate teórico sobre as fraquezas do sistema democrático 

representativo geralmente apontam para uma baixa representatividade, insulamento dos agentes 

políticos e da burocracia, e desconsideração das demandas externadas pelos cidadãos. 

Como alternativa a fragilidade do sistema político-representativo, difundido pelos defensores da 

democracia liberal, diversos atores sociais e movimentos civis organizados, descontentes com os 

agentes políticos, foram construindo novas formas de se relacionar com o Estado, de maneira a poder 

levar suas demandas e serem atendidos através de políticas públicas redistributivas. 

O modelo liberal acumulou críticas contundentes contra o seu formato reducionista da participação, 

em que os cidadãos apenas externavam suas preferências por meio do voto, cujos processos eleitorais 

eram realizados em lapso de tempo muito longo, não permitindo uma constante avaliação dos 

governantes e, além do mais, não permitiam o exercício direto da cidadania, pois pregava que os 

processos decisórios deveriam ser tomados a partir de um sistema deliberativo restrito, de forma a 

racionalizar o processo político. 

Com o aprofundamento da crise do sistema representativo, diversos teóricos da democracia apontavam 

para a necessidade de se construir novas alternativas de participação e exercício da cidadania, porém, 

foi a prática mobilizatória da sociedade civil que impulsionou uma revolução no campo teórico-

analítico através do surgimento de mecanismos extraparlamentares para o exercício da participação 

cidadã. 

Nesse sentido, o associativismo foi se expandido, onde partidos políticos, associações de bairros e 

movimentos populares foram se organizando para agregar os diversos atores excluídos dos processos 

decisórios sobre assuntos coletivos, formando verdadeiras coalizões populares para dialogar com 

governantes, apresentando-lhe as demandas, cobrando resultados e fiscalizando as ações. 

O exercício da participação nos processos de debate e decisão sobre assuntos públicos não foi iniciado 

pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), já que a experiência do orçamento participativo no Brasil, 

a partir do caso de Porto Alegre, implementando por meio da gestão de um partido de esquerda e a 

ocorrência de conferências nacionais na área da saúde, se deram antes mesmo deste marco já tinham 
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se destacado e feito emergir o ideal participativo. 

Porém, outros mecanismos de participação foram sendo estruturados e incorporados as dinâmicas 

estatais, como os conselhos de políticas públicas e as conferências, que foram pensados para corrigir o 

problema da crise de representatividade, diante do não retorno às demandas por bens e serviços 

públicos da população ou diante da sua distribuição desigual e seletiva. 

Esses novos arranjos participativos carregam em si o fundamento da participação ampla e irrestrita, 

porém, desafiam os teóricos da democracia liberal que apontam dificuldades de se estabelecerem 

preferências num contexto de ampla diversidade política e cultural, bem como, de se estabelecerem 

consensos em escala territorial muito alargada. 

Surgiram os conselhos gestores, instituições participativas, definidas por lei, que tem como funções 

propor, discutir, acompanhar, deliberar, avaliar e fiscalizar a implementação da política de saúde, 

inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, sendo um órgão de gestão participativa e 

compartilhada entre os governos e a sociedade civil. 

As conferências não são concebidas a partir de um regramento próprio, mas são formatadas a partir da 

vontade política e realizadas conforme regimentos internos elaborados pelos órgãos governamentais 

em conjunto – geralmente – com representantes da sociedade civil, tendo como principal objetivo 

deliberar sobre diretrizes para as políticas públicas que serão implementadas pelo poder público. 

Porém, a institucionalização e ampliação da participação são apenas um passo para se alcançar um 

nível de democracia que ao mesmo tempo em que amplia canais de interação Estado x Sociedade 

também consiga distribuir melhor os recursos públicos e ofertar serviços públicos universalmente e 

com qualidade, especialmente àqueles mais necessitados. 

Portanto, a literatura vem se debruçando sobre o problema da efetividade da participação e assim 

desenvolvendo pesquisas que possam trazer repostas sobre as seguintes questões: o que as instituições 

participativas produzem atendem as expectativas depositadas nelas? Os resultados das deliberações 

têm impacto sobre a agenda governamental? Como mensurar a efetividade a partir da análise do que 

produzem os conselhos e conferencias nacionais? As respostas a essas questões ainda estão sendo 

desenvolvidas e são o foco deste trabalho. 

A presente pesquisa tem uma abordagem qualitativa, se constituindo em uma revisão da literatura 

sobre a efetividade das instituições participativas, partindo de uma abordagem teórica até a seleção de 

trabalhos empíricos que buscam identificar as variáveis para aferir a efetividade da participação. 

O referencial de base foi a pesquisa do IPEA de 2011 e os trabalhos acadêmicos de Petinelli (2013) e 

Pereira (2013), que foram selecionados a partir de consulta ao banco de dado Scielo, tendo como 

critérios: ter como objeto conselho nacional de políticas públicas e conferência nacional, que 

apontassem as variáveis para mensurar à efetividade da participação. 
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Além da presente introdução, o trabalho é comporto de três seções. Na primeira fez-se um recorte 

histórico sobre o processo de institucionalização da participação, apontando sua inserção no arcabouço 

constitucional e infraconstitucional, destacando a criação, expansão e consolidação das instituições 

participativas, especificadamente os conselhos gestores de políticas públicas e as conferências 

nacionais. 

A segunda seção é composta de uma revisão da literatura sobre efetividade da participação, apontando 

referenciais teóricos que destacam a questão da efetividade participativa e identificando as variáveis 

que podem medir essa efetividade. 

Na terceira seção são apresentados dois estudos sobre a efetividade da participação que tiveram como 

objeto de análise os conselhos gestores de políticas públicas e as conferências nacionais, onde se 

buscou destacar os modelos analíticos e as variáveis selecionadas pelos pesquisadores. Por fim, foi 

feita uma breve compilação de sugestões para futuras agendas de pesquisa sobre a efetividade da 

participação com foco em conselhos e conferências nacionais a partir do referencial teórico revisado. 

1. O processo de institucionalização da participação no Brasil: um balanço 
histórico 

A construção de modelos de democracia pelo mundo é marcada pela luta constante entre os teóricos 

que defendem uma forma pragmática de escolhas políticas por meio do mecanismo do voto, onde as 

maiorias decidem e fazem prevalecer sua vontade sobre a minoria derrotada, e outros que advogam 

uma participação mais ativa e informada dos cidadãos nos processos de escolha, que 

impreterivelmente não devem se resumir ao processo eleitoral ancorado no voto, pregando o 

estabelecimento de canais de diálogo entre o Estado e a sociedade civil que permita uma interação 

simétrica – mesmo que imperfeita –, a responsabilização dos representantes e o controle social da 

administração pública. 

Os modelos de democracia têm suas variações desenhadas a partir de duas concepções: uma que é a 

democracia liberal representativa, onde o voto é o principal mecanismo a disposição da sociedade para 

proceder com as escolhas dos representantes de forma periódica e uma outra corrente de democracia 

que é a participativa, que articula o argumento da necessidade de participação da sociedade em todos 

os processos de debate e escolhas públicas, expandindo a prática da cidadania para além das formas 

representativas hegemônicas e excludentes do sistema representativo político-partidário. 

Um dos principais argumentos na defesa do sistema representativo político-partidário como 

fundamento para consolidação e evolução da democracia é que as dimensões geográficas e 

populacionais são obstáculos ao exercício da democracia direta, ou seja, o problema de escala é o 

argumento chave (LAVALLE; VERA, 2011, p. 125). 

O modelo de democracia liberal amplamente difundido pelo mundo e replicado também no Brasil, se 
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constituiu num ambiente conflituoso de tomada de decisões, onde partidos e representantes políticos 

eleitos por meio do voto, buscam posição de poder para barganhar e impor seus interesses – muitas 

vezes privatistas ou corporativos – não sendo permeáveis à participação dos principais avalistas dos 

mandatos: os cidadãos. 

A mobilização contra-hegemônica pelo mundo recebeu forte influência histórica da Revolução 

Francesa de 1789, onde se assentaram os princípios fundamentais da soberania popular e da igualdade 

de todos diante do poder absoluto concentrado nas monarquias. Esses princípios guiaram a ação 

mobilizatória, que defendia a participação efetiva dos atores, individuais e coletivos, nas instâncias 

governamentais de decisão, como elemento fundamental para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

da democracia (TEIXEIRA, 2015, p. 210). 

Diante desta situação, a luta das classes sociais excluídas, especialmente através de sindicatos e 

associações de trabalhadores, urbanos e rurais, intelectuais, igreja católica, partidos políticos de 

oposição e demais atores imbuídos do espirito revolucionário e de solidariedade social, lutaram para a 

volta das democratização do Estado (DAGNINO, 2002) e por uma ruptura ao modelo 

procedimentalista de tomada de decisões públicas (SCHUMPETER, 1961; DOWNS, 1999; BOBBIO, 

1987) e concentrador do poder nas elites minoritárias, marcado por forte autoritarismo. Essas 

concepções teóricas foram o fundamento da democracia deliberativa decisionística. 

No Brasil vários atores e movimentos sociais tencionaram junto as elites políticas dominantes para 

estabelecer um canal de diálogo com o aparato técnico-burocrático, cobrando a participação como 

elemento imprescindível para a introdução da cidadania e da democracia num contexto de 

autoritarismo, coronelismo, patrimonialismo e privatismo que marcaram e ainda se fazem presente na 

história brasileira. 

Segundo Teixeira (2015, p. 213), a participação dos cidadãos nos momentos de discussão e 

deliberação públicos seria importante na capilarização da luta pela democratização da democracia 

através da ampla participação social nas instâncias estatais, na medida em que: 

[...] o sistema partidário competitivo levaria a conflitos políticos e adoção de 
práticas menos reguladas de participação e conquista de espaços políticos nos 
movimentos sociais, seriam abertos espaços para transcender as premissas 
institucionais da organização social da democracia representativa. 

Nesse mesmo sentido, Habermas (1995, p. 48) afirma – a partir de sua teoria do discurso – que um 

modelo de democracia social com viés participacionista deve proporcionar a integração dos diversos 

atores sociais, ser desenvolvida em espaços públicos autônomos amplamente diversificados e 

amparada por procedimentos de formação da opinião e da vontade políticas, institucionalizados numa 

concepção de Estado de Direito. 

Essa visão já reporta a uma concepção da participação do cidadão nas esferas públicas de debate e 
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decisão como direito fundamental, através da qual os indivíduos poderiam desenvolver suas 

capacidades para discutir assuntos de interesse coletivo nas instâncias competentes (HELD, 1987), 

funcionando ao mesmo tempo como ferramenta pedagógica de aprendizado da participação e 

conscientização para o exercício da cidadania (PATEMAN, 1992). 

A crítica em torno do sistema representativo, que apenas reproduz um modelo mercadológico de 

escolha dos representantes, que muitas vezes não decidem conforme os anseios dos representados, se 

sustentaria na necessidade de que o sentido da democracia participativa deveria recuperar a relação 

entre os conceitos de cidadania e de soberania popular, de forma a não se contentar com o 

reducionismo à política e a lógica individualista como preceitos normativos de um sistema 

democrático (LUCHMANN, 2006). 

Luchmann (2006, p. 21) afirma que, não obstante as diferenças e variações teóricas sobre as 

características da democracia participativa/deliberativa, pode-se destacar entre as principais: a 

necessidade de resgate da soberania popular, por meio do reconhecimento de que cabe aos cidadãos 

não apenas influenciar mas decidir sobre assuntos de interesse público; “ênfase no caráter dialógico 

dos espaços públicos enquanto formadores da opinião e da vontade”; “reconhecimento do pluralismo 

cultural, das desigualdades sociais e da complexidade social”, tendo em vista o impacto das 

deliberações em contextos distintos; destaque ao “papel do Estado e dos atores políticos para a criação 

de esferas públicas deliberativas e a implementação das medidas advindas de processos deliberativos”; 

e pensar o formato e a dinâmica institucional dos processos deliberativos, observadas suas 

potencialidades e riscos. 

Portanto, o modelo de democracia participativa ou deliberativa como proposta teórica que coloca o 

cidadão como elemento central nos processos de tomada de decisões nos diversos âmbitos da vida 

social, com especial atuação no sistema político e nas esferas governamentais (ALCÂNTARA; 

BEZERRA, 2013, p. 09), se constituiu em fonte inspiradora para a lutas dos movimentos sociais, 

intelectuais e instituições não-governamentais que se mobilizam, contribuindo decisivamente para o 

surgimento de novas interfaces socioestatais. 

Em consequência das lutas pela redemocratização e pela constituição de instâncias de participação que 

dialoguem com o aparato burocrático do Estado, possibilitando aos cidadãos tratarem dos assuntos de 

interesse da coletividade e influenciem no momento da tomada de decisões, foram surgindo espaços 

públicos que proporcionassem debate amplo sobre temas até então excluídos da agenda governamental 

e a inclusão de atores culturalmente diversos. 

Neste sentido, esses novos públicos nascem com o intuito de ampliar a participação e democratizar a 

gestão pública, assumindo as formas de conselhos gestores para definição e fiscalização de políticas, 

conferências, fóruns, câmaras setoriais, orçamentos participativos para definição de prioridades e 

alocação de recursos públicos, ouvidorias, observatórios, comitês de bacia hidrográfica, audiências 
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públicas (DAGNINO, 2002; LAVALLE; VERA, 2011; ALMEIDA, 2013), entre outras instâncias 

participativas. 

Essas inovações institucionais se constituem em modalidades diversas de “pluralização institucional 

da democracia”, consubstanciadas em novos canais de representação extraparlamentar, que se situam 

em posição além das fronteiras tradicionais da representação político-partidária e tem potencial para 

exercer funções antes não abordadas pela teoria democrática liberal clássica (LAVALLE; VERA, 

2011, p. 111). 

Ainda, estes espaços seriam fundamentais para a superação da crise de representatividade das 

democracias, incapazes de incluir a complexidade e pluralidade de um povo, tornando possível a 

“inserção da sociedade no processo político” (ALMEIDA, 2013, p. 11). 

Mas cabe pontuar que essas novas forma de participação podem, em determinado grau, terem 

suplantado a representatividade dos partidos políticos perante a população, mas não tomaram o lugar 

deles, pois estes ainda são a única via legitima de acesso ao poder do, não obstante inexistam fontes de 

dados que permitam inferir tal afirmação com propriedade. 

No entanto, pode-se, em tese, confirmar em parte a afirmação acima por meio dos dados extraídos do 

Tribunal Superior Eleitoral1 que registram até o mês de meio de 2017 um total de 16.623.411 pessoas 

filiadas a partidos políticos, o que representa aproximadamente 8% da população brasileira2. Se 

comparado esse número de filiados com os dados que se referem a outubro de 2002 – início da 

divulgação pelo TSE – se percebe uma queda, já que naquele ano eram 16.668.589 filiados, 

representando 9,5% da população3. 

Inversamente, a uma tendência constante de crescimento dos espaços participativos no Brasil, 

conforme dados do IBGE (2015), exemplificada no caso dos Conselhos Municipais de Saúde, que no 

ano de 2009 estavam em 97,3% dos Municípios, enquanto em 2014 alcançaram 99,7%; com relação a 

Conselhos de Municipais de Educação, os dados apontam 67,6% em 2006, 79,1% em 2009, 84,8% em 

2011 e 87,5% em 2014; Conselhos Municipais de Direitos Humanos estavam presentes em 1,4% dos 

municípios em 2009, saltando para 5,8% em 2014; a quantidade de Conselhos de Direitos da Criança e 

do Adolescente cresceu de 91,4% em 2009 para 98,4% em 2014; e outro exemplo mais recente é a 

quantidade de Conselhos de Segurança Pública, que existiam em 8% dos municípios em 2006 e 

saltaram para 12,4% em 2014. 

Esses dados revelam não apenas uma expansão dos espaços participativos institucionalizados, mas 

podem evidenciar uma mobilização de grupos e movimentos sociais em torno de pressionar os entes 

                                                        
1 Fonte: http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/filiados. 
2 Fonte: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/. Posição de 02/07/2017 
3 Fonte da estimativa da população em 01/07/2002: 
http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm?caminho=/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_
200 2/ 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

946 

federados a criaram esses espaços para poderem apresentar suas demandas em substituição a 

representação partidária combalida. 

As mobilizações em torno da institucionalização de mecanismos participativos permanentes e estáveis 

para intervenção nas políticas públicas, não ficaram restritas a campos específicos, mas permeiam 

todas as formas de articulação entre organizações governamentais e não-governamentais atuantes nas 

políticas públicas setoriais (NASCIMENTO, 2014, p. 279), onde ganham relevo os conselhos gestores 

de políticas públicas e os orçamentos participativos (LUCHMANN, 2006, p. 23), estes últimos criados 

nas esferas locais por governos de esquerda. 

Essas experiências de participação tiveram início antes mesmo da constituinte que culminou na Carta 

Política de 1988, tendo como exemplo marcante o orçamento participativo em Porto Alegre (RS), 

Vitória e Vila Velha (ES), que datam da primeira metade dos anos 80 com governo democráticos e 

populares, os conselhos de políticas e os planos diretores municipais, sendo esses últimos já 

provenientes da constitucionalização da participação (AVRITZER, 2008; ALBUQUERQUE, 1998). 

Destacam-se também, como movimentos anteriores a constituinte, as frentes em prol da infância e 

juventude que envolveram organizações não-governamentais, igreja católica, professores, técnicos do 

sistema de justiça e organizações governamentais com atuação na área, e até de profissionais de 

organismos internacionais, especialmente a UNICEF, que reivindicavam espaços para participação 

social que rompessem com a forma tecno-autoritária de gestão pública praticada no período ditatorial 

(NASCIMENTO, 2014, p. 277). 

Ainda, as lutas pela reforma sanitária na década de 60, onde profissionais da saúde, grupos populares 

emergentes e sindicatos de trabalhadores da saúde contribuíram decisivamente para a criação do 

Sistema Único de Saúde, cujos princípios preveem mecanismos de gestão participativa e controle 

social; as frentes populares pela reforma urbana, com foco também na gestão participativa e 

planejamento das políticas urbanas com ampla participação da sociedade; e as mobilizações realizadas 

pelos assistentes sociais em prol da constituição de espaços de diálogo com o Estado, possibilitando a 

formulação e decisão sobre políticas sociais com a participação de setores da sociedade civil 

organizada e entidades profissionais (ALBUQUERQUE, 1998). 

Dessas mobilizações resultaram conquistas importantes que foram introduzidas no texto constitucional 

de 1988, como a previsão das práticas já tradicionais de participação direta dos cidadãos (referendo e 

plebiscito), passando pela ampliação das preexistentes (conferências, conselhos, audiências públicas e 

orçamento participativo), chegando até a implementação de outras menos exaltadas como ouvidorias 

(ALMEIDA, 2013). 

Essas experiências de inserção dos cidadãos excluídos das discussões políticas, foram uma alternativa 

para a superação da crise de representatividade das democracias liberais, que se tornaram incapazes de 

considerar a pluralidade e a complexidade do povo (ALMEIDA, 2013), e que tem, ainda, o voto como 
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única forma de manifestação social legitimador dos interesses dos cidadãos. 

Assim, essas experiências se tornaram um marco na inovação da gestão pública, dado o caráter 

potencialmente transformador e democratizante, aliados a capacidade de aumentar a eficiência e a 

legitimidade dos projetos eleitos (ALBUQUERQUE, 1998), dotando a sociedade de instrumentos 

político-institucionais com funções de controlar, pressionar e julgar as ações estatais, impulsionam a 

sociedade civil a participar coletivamente das decisões sobre as políticas públicas (ALMEIDA, 2013). 

Também existem críticas quanto aos modelos de participação institucionalizada,  especialmente 

dúvidas sobre a capacidade destes processos estimularem a aprendizagem e a inovação, como 

elementos de desenvolvimento; a ausência de abertura para novos participantes e demandas; a cultura 

do patrimonialismo e clientelismo que marcam a história das instâncias de negociação pública no 

Brasil (ABRAMOVAY et al., 2010); e necessidade de superar o problema da legitimidade, em virtude 

da ausência de autorização para representação (GURZA LAVALLE; ISUNZA, 2011). 

Por outro lado, a quem afirme que os atuais espaços institucionalizados proporcionaram um canal de 

interlocução entre Estado e sociedade civil que permite proteger as conquistas e implementar 

inovações (NASCIMENTO, 2014, p. 281). 

Sobre a importância de se estabelecer conexão entre as formas de democracia representativa 

tradicionais e os espaços de participação institucionalizados, Albuquerque (1998) destaca: 

A articulação da democracia representativa parlamentar com canais institucionais de 
gestão participativa tem contribuído para desprivatizar a gestão pública, alterando os 
arranjos institucionais formadores de políticas, contribuindo para desestabilizar 
tradicionais relações simbióticas entre Estados e grupos de interesse, para publicizar 
e democratizar as políticas sociais. 

Além do mais, as diversas e geograficamente esparsas experiências participacionistas no Brasil, com 

caráter consultivo e ou deliberativo, passaram a ser importantes mecanismos complementares da 

dinâmica do sistema representativo, contemplando hodiernamente diversos campos setoriais e 

ampliando ainda mais a participação, incluindo a interação com segmentos sociais antes não presentes 

nestes espaços de discussão e argumentação (MAGALHÃES; LADEIRA; BRASIL, 2015). 

No caso das conferências nacionais4, a literatura sobre sua gênese destaca o seu uso já na década de 30 

pelo governo federal, mas tão somente como “instrumento para articulação federativa e aumento da 

racionalidade administrativa” – o que denotava da característica centralizadora e o viés weberiano do 

governo à época. Somente a partir dos anos 80 que “as conferências começaram a ser utilizadas para 

ampliar a escala de participação em diferentes áreas de política”, destacando-se a concentração de suas 

realizações no período entre 2003 e 2012, representando aproximadamente 70% das ocorrências 

                                                        
4 As conferências nacionais são espaços institucionalizados de participação social nos quais sociedade civil e 
Estado mobilizam-se, dialogam e deliberam sobre determinada política pública, produzindo resultados a 
serem incorporados nas agendas e ações governamentais (Souza et al, 2013, p. 33 apud Oliveira,2011, p. 4). 
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(AVRITZER et al., 2013, p. 11-25). 

Em um primeiro momento as conferências tinham caráter eminentemente técnico-burocrático, 

servindo como instrumento para fortalecer o controle e o poder do governo central, não dialogando 

efetivamente com a sociedade, mas tão somente com estados e municípios, num movimento de 

aparente descentralização; após, passaram a adotar uma sistemática mais descentralizada, ampliando a 

participação e estabelecendo um conjunto de etapas interconectadas e progressivas (SOUZA et al., 

2013). O IPEA (2013, p. 09) define os conselhos como espaços públicos vinculados a órgãos do Poder 

Executivo, tendo por finalidade permitir a participação da sociedade na definição de prioridades para a 

agenda política, bem como na formulação, no acompanhamento e no controle das políticas públicas. 

Em relação ao fenômeno dos conselhos pós-88 (febre conselhista)5, observou-se a mesma trajetória de 

expansão a partir da década de 90, destacando-se o período até 2009, quando surgiram 26 novos 

conselhos na esfera federal (IPEA, 2013), enquanto na esfera municipal a quantidade de conselhos 

municipais aumento: educação (87,5%), saúde (99,7%), do idoso (61,9%), da criança e do adolescente 

(98,4%), num universo de 5.570 municípios brasileiros (IBGE, 2015). 

Pensar na participação institucionalizada requer uma reflexão não apenas quanto a inclusão da 

diversidade cultural, social e política, ou apenas como uma alternativa à crise de representação e a 

descrença no sistema político-partidário, mas também como forma de ver as demandas apresentadas 

aos governos atendidas, pois se os resultados desta participação são evidenciados se criará um 

ambiente de confiança nas instituição participativas extraparlamentares, o que impulsiona o exercício 

da cidadania, potencializa a inserção de novos atores nas discussões e decisões, trazendo impactos 

positivos na formulação de políticas públicas e sua implementação pelos agentes estatais. 

Por outro lado, o processo de encolhimento do Estado e da progressiva transferência de suas 

responsabilidades sociais para a sociedade civil, que tem se caracterizado nos últimos anos, estaria 

conferindo uma dimensão perversa a essas experiências e suscitando alguns questionamentos por parte 

de grupos e movimentos sociais e até daqueles que fazem parte das instâncias de participação, como: o 

que está sendo feito dentre dos espaços participativos? Qual projeto de sociedade e de nação está 

sendo fortalecido? Será que outro tipo de estratégia que priorizasse a organização e a mobilização da 

sociedade não traria melhores benefícios, ao invés de atuar junto com o Estado? 

Os estudos acadêmicos sobre os efeitos dos arranjos participativos institucionalizados começaram a se 

debruçar sobre as questões acima, buscando apresentar algumas evidências para testar a seguinte 

hipótese: se a ampliação da participação e consolidação dos espaços institucionalizados de deliberação 

democratizaram o Estado, tornando-o mais permeável às demandas da sociedade, os bens e serviços 

                                                        
5 Os conselhos de políticas públicas são aqui entendidos como espaços públicos vinculados a órgãos do 
Poder Executivo, tendo por finalidade permitir a participação da sociedade na definição de prioridades para 
a agenda política, bem como na formulação, no acompanhamento e no controle das políticas públicas 
(IPEA, 2013, p. 09). 
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públicos seriam redistribuídos de forma mais justa às populações, especialmente de baixa renda e 

classes sociais excluídas ou marginalizadas do debate público (AVRITZER, 2010). 

Para confirmar essa hipótese, são necessários estudos que construam modelos analíticos capazes de 

explicar o fenômeno e a sua relação entre causa e efeito, o que demanda estudos de casos e 

comparações. Por isso que é importante perquirir sobre o que seria como se mensuraria a efetividade 

da participação, fazendo surgir agendas de pesquisas que buscam responder as questões: os espaços 

participativos são efetivos? De que efetividade estamos falando? Como medi-la? Quais as variáveis 

devem ser analisadas? 

2. Efetividade da participação: aspectos analíticos sobre conferências e 
conselhos gestores de políticas públicas na esfera federal 

A Constituição de 1988, foi fundamental para a implementação dos espaços de participação da 

sociedade civil na gestão da sociedade e por ampliar o leque de mecanismos de indução da cidadania 

ativa, não obstante, tenha mantido o sistema político-partidário como elemento fundamental da 

democracia brasileira, moldando um sistema híbrido de participação e deliberação, onde por um lado 

os cidadãos delegam poderes aos representantes eleitos pelo voto para decidirem sobre os mais 

diversos assuntos de interesse público e do outro possibilita que os mesmos cidadãos participem dos 

debates públicos e influenciem as decisões governamentais e parlamentares, através de mecanismos de 

exercício da cidadania ativa (ex. conselhos, conferências, fóruns, ouvidorias, entre outros). 

O arcabouço constitucional prevê diversas forma de participação do cidadão no controle e fiscalização 

do Estado e dos governantes, destacando-se: o direito fundamental de acesso a informação (art. 5º 

XXXIII), legitimidade de qualquer cidadão para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade que vise anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, 

LXXIII), direito assegurado a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 

órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e 

deliberação (art. 10), direito de qualquer cidadão de denunciar irregularidades ou ilegalidade perante o 

Tribunal de Constas (art. 74, § 2º). 

É importante também destacar alguns dispositivos da CF/88 que preveem a participação na gestão das 

políticas públicas, possibilitando o diálogo entre Estado x Sociedade no seio da administração pública. 

Assim tem-se a obrigatoriedade de o sistema de seguridade social ser democrático, com gestão 

quatripartite (art. 194, VII), a gestão participativa na saúde (art. 198, III), na assistência social (art. 

204, II), na educação (art. 206, VI), e na cultura (art. 216-A, X). 

A última década, especialmente nos governos capitaneados pelo Partido dos Trabalhadores, adotou-se 

uma postura mais clara acerca de uma política voltada para criação, ampliação e fortalecimento de 

canais de diálogo entre sociedade e Estado, na medida em que se investiu politicamente na 

disseminação de novos conselhos nacionais de políticas públicas e no incentivo e apoio à realização de 
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conferências nacionais, com temáticas diversas que contemplassem grupos sociais marginalizados do 

debate público. 

O caso brasileiro é emblemático, sendo as diversas experiências objeto de estudos empíricos por 

diversos pesquisadores das correntes democráticas, de movimentos sociais, das políticas públicas e das 

formas de representação e controle, que buscam entender essas instâncias de representação político-

social e sua potencialidade para incidir nas políticas públicas (LAVALLE; VERA, 2011). 

Algumas questões importantes que permeiam as agendas de pesquisas sobre as instâncias 

participativas ainda permanecem sem respostas nítidas ou se encontram em fase de consolidação das 

evidências que comprovem sua efetividade, ou seja, se essas instâncias participativas são de fato 

inclusivas, geram propostas e diretrizes para políticas públicas que atendam as demandas da sociedade 

e se os efeitos das políticas gestadas nesses espaços estão provocando resultados no que se refere a 

melhoria de vida das pessoas. 

Nesse contexto, e para fins de atingir os objetivos deste trabalho, é importante a delimitação conceitual 

do termo participação, pois o mesmo comporta uma “multidimensionalidade ou polissemia de sentidos 

práticos”, segundo Lavalle e Vera (2011, p. 101). Para esses autores o termo comporta três tipos de 

categorias: no sentido de prática política para os atores de movimentos sociais; comporta variações 

teóricas a partir da teoria democrática; e numa visão positivista, representa um procedimento 

predeterminado por normas de caráter legal e regimental. 

Ainda, o termo participação, concebido a partir dos princípios basilares da democracia 

(autodeterminação e igualdade política) e intrinsecamente ligado ao fundamento da soberania popular, 

coloca como centro das críticas a teoria democrática, porém, evidencia a necessidade de analisar os 

seus efeitos sob diversos prismas políticos (LAVALLE; VERA, 2011, p. 102). 

Sobre o conceito de instituições participativas, Pires e Vaz (2010) afirmam que o exercício de 

construção deve ser feito a partir da junção de elementos numa perspectiva de operacionalizá-lo da 

forma mais genérica possível, evitando a especificação e delimitação dos estudos, ou seja,  

“instituições participativas como conceito abrangente que permita concebermos e analisarmos 

conjuntamente os diferentes processos institucionais por meio do qual cidadãos interferem nas 

decisões, implementação e monitoramento de políticas públicas” (PIRES; VAZ, 2010, p. 15). 

Avriter (2011, p. 13) já chama atenção para a necessidade de análise quanto a operacionalidade da 

democracia por meio das instituições participativas, denominando essa questão de efetividade da 

participação, que tem sido uma das vertentes de pesquisa em maior profusão entre os estudiosos da 

participação e da democracia deliberativa. 

O debate sobre a efetividade da participação vem sendo ampliando por dois motivos principais: um é 

que cada vez mais as políticas públicas estão relacionadas aos espaços participativos e segundo – que 

seria um elemento da primeira – que a deliberação no interior dos espaços públicos recoloca o 
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problema da qualidade da democracia no centro das análises (AVRITZER, 2011). 

A importância do debate sobre a efetividade da participação deve ser pautada por algumas questões 

que ainda estão em aberto: quais os impactos que as instituições participativas produzem? De forma 

esses impactos podem ser avaliados e ponderados numa relação de causa e efeito? A procura de 

respostas tem como um objetivo a validação do apoio político, governamental e social em torno de 

arranjos que surgem com o desiderato de melhorar a qualidade dos serviços públicos, o bem-estar 

social e a democracia (WAMPLER, 2011, p. 43). 

Diante desse quadro teórico, surgem dois aspectos que passaram a compor os elementos de análises 

empíricas sobre a efetividade da participação: a qualidade deliberativa e os modelos institucionais. 

Nesse sentido, os estudos sobre participação e sua efetividade focaram suas lentes analíticas em dois 

momentos dentro do processo e participação deliberativa: um é verificar de que forma ocorre a 

discussão e deliberação no interior dos espaços participativos institucionalizados, cujas variáveis 

analisadas, prioristicamente, seriam o desenho institucional e os critérios de participação e 

representação; e o segundo, seria verificar de que forma o poder público recebe as deliberações e as 

implementa, sendo a variáveis recorrentemente analisadas os próprios atores estatais, estrutura 

governamental, vontade política e formas de interação (AVRITZER, 2011). 

Segundo Avritzer (2011, p. 17) “o debate sobre efetividade das IPs tem sua origem na questão dos 

efeitos e/ou impactos dos processos deliberativos sobre as decisões de políticas públicas”, mas 

pensando a democracia deliberativa como um conjunto de subsistemas deliberativos, onde cada 

momento seria analisado para então aferir se o mesmo produziu os resultados desejados para o 

processo momento. 

O principal referencial analítico sobre efetividade da participação, que buscou apontar quais são os 

elementos que devem ser considerados na análise dos momentos deliberativos a partir de cada arranjo 

participativo institucionalizado foi publicado pelo IPEA (2011), onde se fez uma coletânea dos 

principais estudos sobre efetividade da participação. 

Tomamos como critério definidor dos efeitos esperados da participação o pressuposto da utilidade 

empregado por Lavalle (2011, p. 37), mas sem descuidar da atenção chamada por Wampler (2011, p. 

45), de que é muito difícil identificar quais mudanças políticas sofrem impacto direto das instituições 

participativas, salvo as tentativas realizadas a partir dos orçamentos participativos (AVRITZER; 

NAVARRO, 2003). 

Sobre a efetividade da participação, tendo como objeto de análise os orçamentos participativos e 

entendendo a efetividade como o resultado produzido em comparação ao que se espera do arranjo, 

parece mais viável proceder com análise dos impactos das decisões tomadas no âmbito nos 

orçamentos participativos sobre a alocação e recursos públicos, diferentemente quando os objetos de 

pesquisa são conselhos e conferências. Isso se dá porque essas últimas instâncias produzem resultados 
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difusos e sofrem com o contraste gerado pelas suas próprias atribuições de controle/fiscalização e 

formulação de políticas públicas (WAMPLER, 2011). 

Numa perspectiva mais geral, Cortes (2011, p. 78) buscou analisar não os aspectos que envolvem a 

participação em si, mas se existe e de que forma é a relação entre o formato participativo nos 

diferentes fóruns deliberativos e quais os indicadores de funcionamento e de acesso a bens e serviços 

públicos. 

Segundo Borba (2011, p. 71) as decisões tomadas pelos conselhos gestores de políticas públicas tem 

caráter de bens públicos, já que dizem respeito a um conjunto de questões amplas, com potencial de 

atingimento de toda a coletividade, fator que demonstra a importância de analisar o conteúdo dessas 

decisões e a forma de construí-las para fins de verificar a efetividade da participação nestas instâncias 

participativas. 

Esse critério adotado se baseia na concepção do autor de que a demonstração de que a participação 

através de conselhos e conferências gera resultados que impactam ou têm potencial de impactar 

positivamente nas políticas públicas, melhorando a qualidade de vida das pessoas, contribui para 

afastar os ceticismos, estimular a ampliação da participação, criar um ambiente de interação entre os 

atores sociais e deixar evidenciado a importância de se criar ferramentas procedimentais que conectem 

o produto da participação e o fazer governamental, o que de certa resultará na melhoria do controle 

social e no amadurecimento da democracia deliberativa (BORBA, 2011). 

O momento é bastante oportuno para que se aprofundem as reflexões sobre as potencialidades dos 

arranjos participativos quanto a produção de efeitos nas políticas sociais e na distribuição de bens e 

serviços as comunidades mais carentes (AVRITZER, 2010, p. 162). 

Essas questões passam por um processo de amadurecimento metodológico, impondo novas 

ferramentas de mensuração e técnicas inovadoras de análise acerca da efetividade dos produtos 

gerados nas instâncias participativas, de forma a apontar a necessidade de reestruturação das formas de 

participação e a reinvenção das formas de organização social que consigam interagir de forma 

satisfatória com a gestão pública, no sentido de dá retorno as demandas da sociedade. 

Neste sentido, afirma-se ser necessário examinar os sistemas de gestão das próprias organizações e as 

modalidades de participação na gestão pública (ABRAMOVAY et al., 2010, p. 275), detectando as 

falhas e apontando as virtudes que possam definir um formato que incentive os comportamentos 

coletivos e dê efetividade à participação institucionalizada. 

O que se pode ter de concreto na atual conjuntura é que: 

O controle (“accountability”) vertical materializado nas eleições e o controle 
(“accountability”) horizontal expresso no sistema de checks and balances, 
constituído pelas relações entre os diversos poderes do Estado e do Governo são 
nitidamente insuficientes para promover a participação democrática. 
(ABRAMOVAY et al., 2010, p. 277) 
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Assim, diante da insuficiência dos mecanismos existentes para controlar os governos, exigir deles a 

devida prestação de contas e obter repostas satisfatórias as demandas da sociedade – seja de cidadãos 

que pagam os impostos e das empresas que são responsáveis por gerar empregos e receita para o 

Estado, seja dos grupos excluídos e dos movimentos sociais organizados – os espaços públicos de 

participação institucionalizados tornam-se uma alternativa capaz de “interferir diretamente nos 

procedimentos por meio dos quais o Governo decide usar e alocar os recursos e os quadros técnicos de 

que dispõe” (ABRAMOVAY et al., 2010, p. 278). 

Um efeito desejado seria o de influenciar as agendas governamentais, cujas políticas públicas e a 

alocação dos recursos públicos atenderiam as demandas da sociedade, gerando efeitos distributivos 

equânimes e universais (LAVALLE; VERA, 2011). 

Inexistem evidências empíricas consistentes e generalistas que explicitem quais os efeitos que as 

decisões oriundas dos arranjos participativos têm gerado nas políticas públicas e da ausência de 

pesquisas que expliquem as variações dos efeitos (PETINELLI, 2013, p. 208), bem como, não se sabe 

ainda com clareza “se as pessoas que participam detêm informações necessárias para tal e se o 

processo de decisão é fortemente influenciado pelo governo ou não”, assim como, “se as decisões 

tomadas são implementadas, e de que forma” (AVRITZER, 2013, p. 133), é que alguns estudos foram 

realizados com o objetivo de verificar se as instituições participativas são efetivas, como elas 

influenciam a agenda governamental e parlamentar e de que maneira conseguem ver as suas demandas 

incorporadas pelo governo. 

2.1. A efetividade das conferências nas políticas do Governo Federal: lentes 
analíticas, resultados e novas perspectivas 

As conferências foram criadas já na década de 30, apesar de serem consideradas uma inovação no 

Brasil, haja vista que só vieram a ser apoiadas de forma sistemática a partir de 2002, sendo formatadas 

para ampliar a participação, já que grupos excluídos e minorias tolhidas do debate público apenas 

encontravam guarida para suas demandas nos orçamentos participativos, conselhos gestores de 

políticas públicas e discussão dos planos diretores – experiências situadas fortemente em âmbito local 

(AVRITZER; SOUZA, 2013). 

Na sua gênese funcionavam como mecanismos de articulação interfederativa e foco na racionalidade 

administrativa, objetivando o fortalecimento do poder e do controle do governo central, e somente na 

década de 80 foram remodeladas, adotando um modelo similar ao atual onde se ampliou a escala de 

participação territorialmente e em diversas áreas temáticas das políticas públicas (SOUZA et al., 

2013). 

A partir de 2003 vigorou a diretriz governamental pautada na ampliação da participação com a 

inserção de grupos e movimentos nas discussões e deliberações sobre políticas públicas e na 

consolidação de instituições participativas, havendo forte expansão dos conselhos de políticas públicas 
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e a ampliação no uso das conferências nacionais, tendo sido realizadas 74 somente no período de 2003 

a 2010, de um total de 115 contabilizadas a partir de 1940 (AVRITZER, 2013). 

Segundo Avritzer (2013), a partir dos dados extraídos de uma pesquisa realizada pela Vox Populi no 

mês de junho de 2011 com 2.200 pessoas, dentre àquelas que participaram de conferencias (143), 

35,7% reconhecem que há um esforço em se implementar as decisões das conferências, se não todas, 

mas a maioria ou um número médio das deliberações, enquanto que na percepção de 27,3% o governo 

implementa pouco ou nenhuma das orientações emanadas das conferências nacionais. 

No entanto, o autor afirma que estes dados devem ser interpretados com cautela, tendo em vista que a 

percepção sobre a efetividade encontra obstáculos analíticos, pois enquanto no plano local pode se 

evidenciar de forma mais clara uma mudança na implementação de determinada política pública 

setorial posteriormente ao processo participativo, na esfera federal tal constatação é deveras complexa, 

já que uma decisão tomada em âmbito nacional promove alterações mais visíveis na dimensão 

normativa e não diretamente sobre os resultados das políticas, hodiernamente com alto grau de 

descentralização. 

O trabalho de Petinelli (2013) buscou verificar de que forma se poderia aferir o grau de efetividade de 

uma conferência nacional, analisando não apenas o aspecto quantitativo, através da comparação entre 

o que foi aprovado e o que foi incorporado pelo governo, mas as variações que são decorrentes de 

variáveis independentes (contexto político, natureza da política, organização da sociedade civil e 

desenho institucional). 

Assim, a autora imprimi uma primeira tentativa de mensurar os efeitos que as decisões tomadas na 2ª 

Conferência Nacional da Aquicultura e Pesca em 2006, 3ª da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2005 

e 1ª das Políticas para as Mulheres, geram sobre os conteúdos das políticas públicas formuladas pelo 

governo federal após os encontros, explicando as suas variações. 

Para proceder com a análise a autora coletou os dados a partir dos cadernos de recomendações das 

conferências e os planos de ação dos respectivos ministérios competentes sobre as políticas públicas 

que foram tema das deliberações. Buscando aferir os efeitos das recomendações, a autora classificou 

as provadas como de competência compartilhada, competência exclusiva do respectivo ministério e 

competência exclusiva de outro ministério ou ente federado. As recomendações que se enquadraram 

no último caso foram excluídas do bando de dados. 

No segundo momento foi criada uma escala para comparar as recomendações e os programas de 

políticas públicas, sendo atribuído: 0, no caso de o conteúdo da diretriz não ter sido incluída; 01, 

quando o conteúdo da diretriz foi parcialmente incluído; 02, quando o conteúdo da diretriz foi 

integralmente incluído nos programas. 

Por fim, para aferir a efetividade foram consideradas as médias obtidas e enquadradas na seguinte 

classificação: NULA, nenhum das recomendações foi inserida pelo governo; BAIXA, entre 01% e 
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30% das recomendações foram introduzidas pelo governo; MÉDIA, de 31% a 70% das 

recomendações foram consideradas pelo governo; ALTA, de 71 a 100% das recomendações foram 

introduzidas pelo governo. 

Apresentando os resultados de forma individualizada, a autora aponta que com relação a 2ª CNAP das 

328 recomendações aprovadas 132 foram incorporadas de alguma forma pelo governo em programas 

(70 integralmente e 62 parcialmente), o que produz um grau médio de impacto sobre as políticas 

formuladas após o encontro. No que se refere a 3ª CNCTI, das 212 recomendações aprovadas 54 

foram incorporadas integralmente e 31 parcialmente pelo governo, o que se traduz num grau médio de 

impacto sobre as políticas formuladas após o encontro. Com relação a 1ª CNPM, não obstante tenham 

sido aprovadas 134 recomendações, devido ao grau de intersetorialidade das proposições foram 

consideradas 54 de competência exclusiva da SPM ou compartilhada com outros ministérios ou entes 

da federação. Deste total, 27 foram incorporadas integralmente e 12 parcialmente, gerando um efeito 

de grau alto quanto ao impacto sobre a política para as mulheres. 

A igualdade em relação a 2ª CNPA e 3ª CNCTI e a diferença destas em relação a 1ª CNPM, no que 

pertine ao grau de efetividade, são variações que precisam ser explicadas, o que demonstra o 

ineditismo desta pesquisa. Neste sentido, são apropriadas algumas contribuições trazidas por 

investigações sobre efetividade das instituições participativas (OP, Conselhos de Políticas e Plano 

Diretor), tendo em vista que três aspectos são comuns: a combinação de elementos de representação, 

participação e deliberação num único espaço; vontade política do governo, assim como no OP e 

alguns conselhos; e finalização do processo deliberativo no próprio Estado, conforme os planos 

diretores (PETINELLI, 2013, p. 219). 

A autora faz uma análise individual das variáveis em cada conferência objeto do estudo, atribuindo (+) 

quando essas variáveis operam um alto grau de impacto sobre a efetividade, (-) para um baixo grau e 

(+-) para um médio grau de impacto. Os resultados são agregados, atribuindo pelo 0 para o impacto 

negativo, 0,5 para o médio impacto e 01 ao efeito positivo, assim “quanto maior o valor do impacto 

esperado total, maior tende a ser o efeito das recomendações das conferencias e a efetividade destes 

encontros”. 

Os resultados aferidos demonstram que a 1ª CNPM tem um alto grau de impacto sobre a efetividade, 

enquanto que a 2ª CNAP e a 3ª CNCTI tem graus idênticos de impacto. A autora afirma que só é 

possível explicar as variações sobre a efetividade das instituições participativas através da 

consideração dos quatro aspectos: contexto político, natureza da política pública, organização da 

sociedade civil e desenho institucional. Importante pontuar que questões técnicas e ou burocráticas, 

presentes no clico das políticas públicas, podem dificultar a inserção das recomendações provenientes 

das conferências nos programas governamentais. 

Quanto as limitações da pesquisa reconhecidas pela autora, não foi considerada a existência de 
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conselhos de políticas públicas, que bem estruturados e organizados podem fazer gestão junto aos 

órgãos governamentais no sentido de ver incluídas as recomendações emanadas das conferências. 

Outra limitação é que se trata de um estudo exploratório, necessitando da replicação da metodologia 

empregada para análise comparativa e tentativa de generalização dos resultados encontrados. 

Por fim, caberia investigar a origem das recomendações emanadas das conferências e incorporadas 

pelo governo, de forma a evidenciar se de fato sugiram dos debates ou apenas foram oriundas do 

governo e ratificadas nas conferências, o que caracterizaria esse mecanismo de participação como de 

caráter ratificar e não propositor de diretrizes para políticas públicas. 

É importante mencionar que a constatação de que os resultados das conferências no plano federal 

gerariam efeitos sobre as políticas públicas, ainda sofrerá com a lacuna de inexistir “arranjos capazes 

de integrar participação e gestão” (AVRITZER, 2013, p. 138-139). 

2.2. A efetividade da participação nos conselhos nacionais de políticas 
públicas: lentes analíticas, resultados e novas perspectivas 

As agendas de pesquisas realizadas para aferir a efetividade da participação nos conselhos nacionais 

de políticas públicas ainda são incipientes se comparadas as análises feitas das conferências nacionais. 

A maior parte dos trabalhos tem como objeto os conselhos municipais, justificando-se essa situação 

por um fator histórico que é o surgimento e disseminação de experiências participativas em âmbito 

local e por outro lado uma questão que diz respeito a ausência ou limites na disponibilização de 

informações e dados na esfera federal. 

A pesquisa de Pereira (2013) sobre a efetividade da participação que teve com objeto de pesquisa o 

Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) analisou a dimensão institucional, para entender de 

que forma as regras de funcionamento determinam a simetria ou assimetria entre os representantes do 

poder público e sociedade civil e quais as condições para inclusão de novos atores, levando em 

consideração a diversidade. 

O autor levantou dados a partir do regimento interno do CNPC, extraindo informações sobre “as 

condições oferecidas pelo desenho institucional” para mensurar o potencial de efetividade, tendo como 

unidade de análise apenas o Plenário do Conselho (PEREIRA, 2013, p. 79). 

No trabalho o autor faz um resgate histórico sobre a construção da política para a cultura no Brasil a 

partir da criação do ministério em 1985, enfatizando que as políticas nesta área estiveram marcadas 

por um viés neoliberal, onde os financiamentos beneficiavam apenas uma pequena parcela de artistas e 

na grande maioria promoviam grande empresas e se limitavam aos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro, revelando ausência de projeto de inclusão participativa (PEREIRA, 2013). 

A trajetória de mobilização de atores e movimento sociais ligados a cultura somente veio a ser 

decisiva para mudança daquele contexto a partir de 2003, chegada do PT ao governo, sendo 
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estabelecida uma pauta para a cultura por meio do Ministério da Cultura (MinC) comandada por dois 

burocratas com origens em movimentos culturais e artísticos. Após a realização de diversas atividades 

que promoveram a participação, discussão e deliberação de representantes dos diversos setores da 

cultura, se construiu uma pauta que priorizou a criação de um Sistema Nacional de Cultura (SNC), do 

Plano Nacional de Cultura (PNC) e Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), processos 

efetivados durante o governo Lula 2003-2010 (PEREIRA, 2013). 

Esse quadro evidencia a importância do contexto político na construção da agenda de políticas 

públicas que pautem temáticas em comum, estabelecida num ambiente amplamente participativo e 

permeável a troca de ideias entre sociedade e Estado. 

A partir da análise do regimento interno, Pereira (2013) afirma que a composição do plenário do 

conselho é heterogênea e equilibrada entre sociedade civil e governo, com uma pequena margem 

superior de ocupações por representantes da sociedade civil – o que pode ocasionar a imposição da 

pauta governamental; o poder é concentrado – já que somente o Ministro é que preside, não havendo 

eleição. 

Com relação a escolha dos membros representantes da sociedade civil não há regra que discipline a 

forma de indicação pelas respectivas entidades e algumas cadeiras são fixas, o que pode prejudicar a 

pluralidade representativa; ainda, as regras de elegibilidade são definidas pelo órgão ministerial, o que 

pode ampliar ou restringir a participação e a inclusão, deixando ao alvedrio do gestor a adoção de 

critérios de elegibilidade. 

Sobre a representatividade do poder público, a presença de representante das esferas federal, estadual e 

municipal revelam uma pluralidade democrática, porém, com baixo nível de compartilhamento de 

poder em virtude da maioria das cadeiras serem de representantes do governo federal. Importante 

perceber que a simples existência de espaços institucionalizados de deliberação não é garantir de 

haverá efetividade democrática, sendo preciso observar e compreender de que forma as condições 

normativas estabelecidas induzem ou restringem o potencial efetivo do conselho (PEREIRA, 2013, p. 

98). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho buscou fazer uma revisão da literatura sobre a participação da sociedade nos processos 

de debate e discussão públicos, apontando o processo de disseminação de práticas participacionistas 

antes mesmo da CF/88 e por ela institucionalizadas, ampliadas e ou redefinidas. 

Pode-se constatar que o processo de institucionalização foi determinante para ampliação dos espaços 

de participação no âmbito da gestão pública, bem como, para o surgimento de formas interfaces entre 

Estado e sociedade, contribuindo para se contornar os problemas da representatividade e da qualidade 
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da democracia. 

Na literatura sobre participação foram surgindo questões que ampliaram as lentes analíticas sobre os 

fenômenos participacionistas, no sentido de alargar o escopo de análise sobre variáveis que pudessem 

explicar de que forma essas instâncias participativas promovem uma cultura de cidadania, mais 

responsividade dos representantes eleitos e redistribuição equitativa dos recursos e bens públicos pelo 

Estado. 

Evidente que não basta apenas ampliar ou redefinir os arranjos participativos de forma a torná-los 

permanentes nas estruturas administrativas, é preciso verificar de que forma essas instâncias, 

especialmente os conselhos gestores e conferências, produzem resultados condizentes com suas 

atribuições, influenciado a agenda estatal, ampliando a participação dos diversos segmentos sociais e 

demais atores que possam contribuir para construção de políticas públicas que concretizem direitos 

fundamentais básicos. 

Diante desse contexto o problema da efetividade da participação assume importante papel na definição 

de modelos analíticos que possam explicitar a relação entre o que os conselhos e conferências 

produzem e os resultados das políticas públicas. Porém, é essencial verificar, antes disso, se as 

deliberações destas instâncias participativas estão em consonância com suas atribuições e tem 

potencial de produzir políticas públicas voltadas ao atendimento da demanda social. 

Neste sentido, as pesquisas sobre efetividade mobilizam um conjunto de variáveis e seus indicadores: 

contexto político, natureza da política, organização da sociedade civil e desenho institucional. 

Na pesquisa de Petinelli (2013), a autora afirma que só seria possível esclarecer as variações sobre a 

efetividade das conferências através da consideração do contexto político, natureza da política pública, 

organização da sociedade civil e desenho institucional. 

Essa constatação demanda a construção de uma tipologia de pesquisa que defina indicadores para cada 

variável, o que pode é apontando na literatura precedente, conforme se vê no quadro acima. Já 

segundo Pereira (2013) é imprescindível observar e compreender de que forma as condições 

normativas estabelecidas induzem ou restringem o potencial efetivo dos conselhos gestores, o que 

demonstra um viés positivista de análise. 

Os dois trabalhos, subsequentes a pesquisa do IPEA demonstram que ainda é preciso refinar  os 

modelos analíticos e expandir o escopo das agendas sobre a efetividade por meio do método 

comparativo, ou seja, onde possa se agregar um conjunto de dados sobre todas as conferências de uma 

determinada temática de política pública, fazendo um recorte temporal longo, o que permitirá 

mensurar as variáveis e identificar quais fatores realmente são condições para garantir a efetividade da 

participação, no sentido do que é produzido. 

Mesma sistemática de pesquisa pode ser adotada com relação aos conselhos gestores, onde um banco 
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de dados sobre um determinado conselho, contendo todas as resoluções produzidas durante sua 

existência, proporcionaria ampliar uma análise mais profunda sobre quais condicionantes 

institucionais, sociais e políticas, contribuiriam mais decisivamente para que a instância fosse efetiva, 

no sentido de deliberar sobre diretrizes sobre as políticas públicas. 

A agenda sobre a efetividade da participação é bastante promissora, mas carece de estudos mais 

abrangentes, o que vem sendo feito por diversos pesquisadores, de forma a proporcionar pesquisas 

comparativas e com recorte temporal mais longo. 

Os trabalhos sobre conselhos e conferências em âmbito nacional ainda não tem gerado um quantitativo 

comparável as pesquisas em nível local, no entanto, com a possibilidade de acesso mais rápido e fácil 

a documentos na esfera federal e com o surgimento de banco de dados integrados sobre resultados 

sociais das políticas públicas, será possível se aproximar de uma análise sobre a correção entre a 

participação e os resultados das políticas gestadas nas instâncias participativas. 

A presente pesquisa não teve o intuito de fazer uma varredura mais aprofundada nos bancos de dados 

sobre trabalhos que se debruçaram sobre a efetividade da participação que têm como objeto os 

conselhos e conferências nacionais, o que torna frágil apontar com mais precisão quais são as 

variáveis explicativas comuns as agendas desenvolvidas e quais os métodos que podem ser refinados 

para se constituir como modelo analítico capaz de mensurar a efetividade das instâncias participativas. 

Assim, sugere-se que mais pesquisas sejam feitas com o intuito de mapear e compilar os trabalhos 

sobre a efetividade da participação nos conselhos e conferências nacionais, o que poderá proporcionar 

a construção de um modelo analítico mais preciso. 
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A PARTICIPAÇÃO EM TEMPOS DE CRISE. 
QUESTIONAMENTOS PARA SOBREVIVER À CRISE 
DEMOCRÁTICA NO BRASIL 

Valéria Giannella, Universidade Federal do Sul da Bahia | UFSB 

RESUMO 
Neste artigo, movo do reconhecimento de que a nova situação política engendrada no Brasil pelo golpe de 2016 
pede a reconsideração da estação participacionista que marcou a concepção do governo desde a década de 90 e, 
depois, nos governos do PT, a partir da eleição do Presidente Lula. A questão de pesquisa aqui posta é a 
seguinte: A mudada conjuntura política do Brasil nos pede uma reflexão sobre o desgaste do projeto de 
democracia participativa desdobrado até aqui, e nos impele a repensar a gramática, as formas e a amplidão das 
dinâmicas participativas do futuro. O objetivo é entender que novas formas está e ainda pode assumir a 
participação nesta nova conjuntura política, inclusive trazendo como exemplos algumas experiências de Teias 
entre sujeitos sempre marginalizados na estação anterior. Metodologicamente, o trabalho originou de um ciclo de 
seminários, e se baseia em pesquisa bibliográfica e observação participante. 
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A PARTICIPAÇÃO EM TEMPOS DE CRISE 
QUESTIONAMENTOS PARA SOBREVIVER À CRISE DEMOCRÁTICA NO 
BRASIL 

GIANNELLA, Valéria 

INTRODUÇÃO 

O golpe que atingiu, em 2016, o governo da presidenta Dilma Rousseff no Brasil criou uma ruptura 

drástica num período marcado por um projeto de democracia participativa o qual apostava poder 

materializar a Constituição cidadã de 1988, baseado no pressuposto de cooperação possível e 

desejável entre Estado e sociedade civil organizada. Após a aprovação da Constituição cidadã, em 

1988, os anos 90 foram de forte fermento participativo, especialmente nos locais em que o PT já tinha 

alcançado posição de governo. No entanto, a partir da entrada do PT no governo federal (2003), inicia 

a construção de uma arquitetura articulada e ambiciosa, que institucionalizava instâncias de 

participação cidadã, no intuito de abrir o governo à escuta e ao protagonismo da sociedade e de 

oferecer a ela concretas oportunidades de interferência no fazer-se das políticas públicas. Era essa uma 

aposta na possibilidade de que a transformação pudesse acontecer de dentro das estruturas de governo, 

através da inserção de sujeitos tradicionalmente externos à política institucional. Um experimento que 

pareceu, no seu inicio, bastante exitoso. 

A situação instalada em 2016, com a mudança abrupta de clima político que a determinou e que ela 

reforça, nos instiga a refletir sobre os significados e resultados da estação política que deixamos atrás, 

e do projeto democratizante que a marcou, instigando hoje um olhar retrospectivo para considerar o 

que se realizou, suas forças e limites, o que não se conseguiu alcançar, buscando identificar os 

motivos. Tudo no intuito de encontrarmos novos caminhos e trilharmos possibilidades de ação futura. 

Entre outras questões chave, vale lembrar que quando, em 2003, o PT assume o governo federal, 

acontece uma remodelação do projeto político democratizante em consolidação ao longo dos anos 90. 

A articulação entre participação não institucional e institucionalizada, que tinha caracterizado a fase 

anterior, deixa lugar à ênfase relativa à institucionalização que levou à implantação em nível federal de 

instâncias (Conferencias, Conselhos e Fóruns), até aquele momento prevalentemente instituídas em 

níveis locais, especialmente em áreas quais saúde, criança e adolescente, temáticas urbanas... 

(AVRITZER, 2016). Nesta nova fase, o projeto de democracia participativa em que se investiu foi 

protagonizado por sujeitos da esquerda tradicional e não conseguiu engajar efetivamente sujeitos 

alheios a este referencial político e cultural quais os movimentos negro, indígena, dos povos da 

floresta e dos rios, os pescadores, os movimentos extrativistas, os movimentos feministas e de gênero, 

LGBT, etc...1 A dificuldade em desconstruir padrões tradicionais consolidados do fazer política e 

                                                        
P Para uma parcial argumentação relativa a essa questão se veja Brum (2014). 
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políticas (públicas), junto da incapacidade de dialogar com as visões de mundo e as práticas, assim 

como de captar as demandas e formas de ocupação da cena pública destes sujeitos parecem, dentre 

outros, elementos que levam à perda de credibilidade das instituições participativas. 

Diante deste contexto problemático, coloco a minha questão de pesquisa nos seguintes termos: a 

mudada conjuntura política do Brasil nos proporciona a oportunidade de refletirmos sobre o desgaste 

do projeto de democracia participativa desdobrado até aqui, e nos impele a repensar a gramática, as 

formas e a amplidão das dinâmicas participativas do futuro. 

A amplitude dessa questão faz com que ela não poderá ser esgotada por estas notas; elas serão apenas 

a abertura de uma indagação possível e necessária, a ser continuada por outros e múltiplos pontos de 

vista. 

O meu objetivo inicial é: entender que novas formas está assumindo a participação nesta nova 

conjuntura política, também à luz das deficiências estruturais que a participação institucionalizada 

mostrou não conseguir superar. Estamos em busca de detectar quais novas gramáticas democráticas 

estão emergindo e quais poderiam ser alguns caminhos que aparecem na cena política, protagonizada, 

dentre outros, por novos sujeitos e subjetividades. 

1. Referencial teórico e metodologia utilizada 

A temática deste trabalho foi objeto de um ciclo de três seminários realizados no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Estado e Sociedade da Universidade Federal do Sul da Bahia no quadrimestre 

de 2017.1. O desafio posto é de indagar uma mudança repentina no quadro político brasileiro e um 

cenário ainda em plena evolução. Precisamos descrever o que vem acontecendo, mas também, 

reconsiderar tendências e avaliações já existentes a partir de novas lentes, levando a sério sinais e 

detalhes que éramos levados a subestimar no contexto anterior, para sondarmos as possibilidades de 

prefigurar novos caminhos. 

Olho com interesse para uma abordagem de marca pragmatista, reconhecida por buscar reconciliar a 

autonomia individual na “construção do social” com o “social construído”, assim como para a 

sociologia dos problemas públicos (SPP) na qual, conforme Quéré e Terzi, a observação dos 

processos que levam sincronicamente emergência dos problemas e dos seus públicos nos possibilita 

compreender as “formas de ordem politica, enquanto elas estão sendo construídas” e sua dinâmica de 

mutação. (QUÉRÉ e TERZI, 2015, apud ANDION et al., 2017, p. 380). Uma tentativa de colher os 

processos de transformação social em sua própria dinâmica de gestação. 

Com esses guias, recorrerei à pesquisa bibliográfica, buscando selecionar a literatura que possa ajudar 

a iluminar a conjuntura atual, especialmente em relação aos seguintes tópicos: 
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a) uma reflexão sintética sobre “o que sobrou” da estação das politicas participativas no Brasil2; 

b) as tendências da democracia no Brasil (com um olhar aberto para a situação da América Latina); 

c) algumas formas emergentes de atuação política de sujeitos e movimentos pelo que nos dizem de 

possíveis interpretações do conceito de participação, outras com relação ao modelo 

institucionalizado e a seus gargalos. 

Com relação a este último ponto, parece especialmente interessantes observar de que forma estão se 

organizando e mobilizando sujeitos que já foram pouco (ou nada) envolvidos no modelo anterior de 

participação. Que conexões estão articulando, que estratégias para se tornar “visíveis e audíveis”, 

depois de muito tempo de invisibilização dentro do modelo institucionalizado de participação? Com 

relação a esse elemento, a observação participante de alguns eventos da Teia dos povos da Bahia 

possibilitou trazer nesse artigo algumas considerações que emergirão mais à frente. 

2. Olhando para trás: em busca de um balanço da estação de participação 
institucionalizada 

Como documentado por uma vasta literatura3, a eclosão do fenômeno participativo no Brasil origina 

desde a luta pela redemocratização do país, passa por uma fase de grande fermento (na década de 90), 

em que modalidades distintas (institucionalizadas e não), se articulam e sobrepõem; chega, a uma fase, 

correspondente à eleição do Lula como presidente (2003), na qual as formas institucionalizadas de 

participação ganham predominância. Com base nas novas condições políticas, se lançou mão de uma 

arquitetura articulada através da qual, pelo meio de Conferências, Fóruns e Conselhos se buscou 

aproximar a sociedade, em seus segmentos tradicionalmente mais excluídos, dos processos de 

construção das politicas publicas setoriais. 

É importante observar que a estrutura e as formas dessa arquitetura correspondem, em boa medida, ao 

resultado dos esforços desempenhados nessa direção pelos movimentos sociais mobilizados nas fases 

anteriores. Eis uma testemunha destacada em Tatagiba (2002): 

Porque estamos falando tanto de Conselho hoje? A gente está falando de conselhos 
porque esse modelo foi forjado por nós, foi o que a gente conseguiu acumular dentro 
de um processo histórico (...). Ele vai ser o modelo definitivo? Eu acho que não. 
Pode ser que daqui a cinco anos surjam outras formas de participação e pode ser 
também que a gente avalie que não vale mais a pena esse espaço, que a experiência 
mostre que tem mais limites que possibilidades. (conselheiro não governamental do 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, em TATAGIBA, 2002:100). 

                                                        
2 De fato, a tarefa de uma real avaliação extrapola as possibilidades dessas notas. O que tentarei fazer, 
portanto, é apontar limites recorrentes que a sedimentação das muitas experiências participativas 
aparentemente não conseguiu transpor. 
3 Para citar alguns: Avritzer, (2013; 2016) Cunill (2010-B) Dagnino (2002); Ferrarezi, Oliveira (2013); IPEA (2012); 
Nogueira (2011); Tatagiba (2004). 
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Na fala desse conselheiro, enxergo uma assunção de responsabilidade e a clara consciência da 

provisoriedade do modelo em análise. Isso, apesar do fato que, graças a esse modelo o Brasil chegou a 

ser referência internacional com respeito ao tema da participação; um país em que os princípios de 

radicalização da democracia através da inclusividade das políticas estavam sendo materializados em 

processos e práticas concretas. 

Para avançar nessa reflexão vou trazer aqui mais dois elementos, sejam eles: 

- a reflexão da Evelina Dagnino sobre a “confluência perversa” entre dois projetos políticos 

distintos ambos dos quais atribuem um lugar crucial para os conceitos de sociedade civil, 

participação e cidadania (DAGNINO, 2004);  

- uma consideração que surge ao analisar a literatura sobre o nosso tema em dois períodos 

cruciais: o inicio da década de 2000 e dez anos depois. O que parece é que, à distancia de 

aproximadamente uma década, os pontos críticos identificados, gargalos, inercias, assim como 

os dilemas à espreita, têm ficado substancialmente imutados. Aparentemente tem algo a ser 

aprofundado aí. 

2.1. A “confluência perversa” 

Os apelos insistentes em prol da participação, começaram a ecoar em nível internacional desde o fim 

da década de 80 e ainda com maior força na de 90, e pode parecer estranho que se juntem nesses 

apelos autores e instituições ideologicamente marcadas de modo bastante heterogêneo4. Essa aparente 

unanimidade em torno da importância da participação une o Brasil, marcado pela luta contra a ditatura 

e para a democratização, a países com tradições democráticas mais consolidadas. Apesar das 

transversalidades possíveis, focarei aqui na situação brasileira. 

Impressiona o fato de que, muitos dos discursos e reivindicações a favor de abordagens participativas 

que ressoavam ao redor do mundo, pareciam estar se materializando no Brasil, inclusive se 

institucionalizando em nível federal, a partir da eleição do Presidente Lula. Durante cerca de uma 

década o Brasil pareceu ser um dos mais avançados laboratórios de experimentação de governo 

participativo no mundo; a contribuição de Dagnino (2004) nos oferece uma interpretação interessante 

do que estava se passando. 

A ambiguidade potencial dos processos participativos é fácil de se reconhecer e, inclusive, dá conta da 

muita literatura existente, dentro do próprio campo politico da esquerda, a favor e da tanta mais crítica 

quanto à adoção de abordagens participativas de governo (COOKE, KOTARY, 2001; CARVALHO, 

2004; NOGUEIRA, 2004; MPOG, 2012). O fato é que, conforme Dagnino (ibid.), o conceito de 

participação, junto aos de sociedade civil e cidadania, formam um fulcro comum a dois projetos 

políticos distintos, quando não antagônicos, nomeadamente, o projeto de marca neoliberal e o 

                                                        
4 Desde o Banco Mundial até as Comunidades Eclesiais de Base. 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

968 

democratizante/participativo. Ambos projetos reconhecem um lugar fundamental a uma sociedade 

civil engajada e participativa, mas, é só olhar mais de perto para perceber que a semelhança é apenas 

de fachada. 

De fato, o programa de redução do tamanho do Estado, como eixos principais do projeto neoliberal, 

prefigura a redução das responsabilidades do Estado enquanto garantidor de direitos universais e 

transferência delas para a sociedade civil, nomeadamente às ONGs5. O papel das ONGs emerge e 

adquire força por sua função estratégica, a desempenhar um papel de apoio à implementação de 

políticas e programas, cogestoras de projetos pilotos, de alcance limitado, quer pela escassez dos 

recursos quer pela parcialidade dos públicos atendidos. Justificado pela maior proximidade aos 

públicos atendidos e capacidade de ação mais eficiente, as ONGs se tornam, portanto, provedoras de 

serviços e solucionadoras de problemas em substituição da ação universalista do Estado, enquanto 

restam subalternas, marginalizadas ou excluídas dos processos de decisão. 

Pelo outro lado, no projeto democratizante/participativo, a sociedade civil organizada entrou na cena 

política nacional desde a luta à ditadura e pela democratização; atuou ativamente em prol da 

elaboração e aprovação da Constituição Cidadã e na construção das experiências participativas que 

marcaram fortemente a década de 90. A aparição das ONGs representa, nesse quadro, a manifestação 

de uma sociedade que aposta em sua própria capacidade de controlar a ação do Estado, mas também 

de contribuir diretamente à inclusão nos espaços da decisão e do governo dos pontos de vista dos 

muitos sujeitos que longamente foram excluídos dessa seara. A participação aqui é, não apenas 

cogestão de programas e projetos e sim aposta na possibilidade de partilha efetiva do poder de decisão 

e na construção do governo através de processos amplos de dialogo e negociação que incluíssem 

partes sociais que nunca tiveram essa chance. 

Se de um lado o objetivo a ser galgado através da participação é a partilha do poder, a inclusão de 

sujeitos tradicionalmente excluídos e a possibilidade de interferir substancialmente nos rumos a se dar 

para o desenvolvimento do país, do outro lado a função proposta é de constante subordinação a lógicas 

de reprodução de estruturas econômicas e sociais, cuja discussão e possibilidade de revisão está fora 

do alcance. Nesta segunda visão a participação é despolitizada, apela a princípios de moral individual 

e de solidariedade humana, obscurecendo sistematicamente a dimensão estrutural e política da 

desigualdade. 

Considerado isso tudo, compreendemos como a aparente unanimidade sobre participação esconda, de 

fato, uma disputa política acerca de seu papel, normalmente escamoteada atrás de discursos que, nem 

sempre, são de fácil interpretação para todo e qualquer sujeito. A pergunta reiteradamente colocada 

                                                        
5 Sobre as Organizações não Governamentais e seu papel naquela conjuntura histórica existem inúmeras 
análises apontando a grande variedade, o potencial e a ambiguidade desse vasto fenômeno (TEIXERA, 2002, 
DAGNINO, 2004, TATAGIBA, 2004). 
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por conselheiros e conselheiras, a anos de distância, sobre qual projeto politico eles estavam, afinal, 

fortalecendo, assume aqui os contornos de dilema e mostra toda sua relevância. 

2.2. Limites da participação: evolução ou estagnação? 

Faz mais de uma década que ministro aulas acerca de temáticas ligadas à questão da participação em 

cursos universitários de diversos lugares do nordeste brasileiro e, desde sempre, enfrento (e busco 

amenizar) a decepção dos meus estudantes diante de relatos pontualmente desanimadores, quer sobre 

específicos casos de estudo quer sobre análises mais gerais. Enquanto convicta adepta da necessidade 

da participação como método de governo e de radicalização da democracia, sempre busquei ressaltar o 

quanto a adoção de um modelo participativo de governo (implicando em real partilha de poder e 

coprodução de politicas públicas) vá na contramão, não apenas de interesses dominantes, mas de 

culturas politicas arraigadas, de premissas implícitas indiscutíveis, de formas do Estado ter se 

construído e operado ao longo de quase um século... A partir de tudo isso daria para entender os 

tropeços, percalços, expectativas não atendidas ou, até, frustradas. 

Contudo, algo chamou minha atenção recentemente, ao organizar a bibliografia para este trabalho: 

explorando contribuições de diversos autores que tratam dos arranjos participativos criados no Brasil 

apos da Constituição Cidadã parece existir certa estabilidade nos elementos críticos levantados, a 

partir da análise de duas fases distintas, a saber, da primeira década de experiências participativas 

(anos 90) e na década já marcada pela experiência de governo do PT e suas coalizões. A questão da 

avaliação dos impactos da estação participativa catalisou durante anos um importante esforço de 

pesquisa e reflexão6 e, seria impossível dar conta disso tudo nestas poucas linhas. O que buscarei é 

apenas evidenciar alguns elementos que, mantendo certa estabilidade uma década apos a outra, 

parecem apontar para limites estruturais do fenômeno que estudamos. 

Tomo como exemplar de estudo do primeiro período o livro organizado por Dagnino (2002), que nos 

apresenta os resultados de um projeto de pesquisa de dois anos (incluído num projeto internacional 

que tratava de questões parecidas em 22 países), vasculhando diversos aspectos do grande tema da 

sociedade civil e de sua contribuição com a construção dos espaços públicos no Brasil. Observarei 

especialmente o capitulo de TATAGIBA (Ibid), focado numa análise dos Conselhos Gestores. 

Ocupam a cena destas análises a grande esperança suscitada pelo protagonismo da sociedade civil; 

uma articulação complexa de novos sujeitos em luta por voz, afirmação de direitos e cidadania plena, 

que conquista a possibilidade de sentar como par na mesa da construção das politicas e tenciona 

equilíbrios políticos arraigados através da assunção de uma racionalidade dialógica. Os princípios de 

paridade entre representação da sociedade civil e das agências estatais, dialogo enquanto princípio 

soberano de gestão de conflito e negociação entre os interesses em jogo, e titularidade deliberativa 

                                                        
6 Dentre outros, os institutos IPEA e POLIS, assim como muitos estudiosos apoiadores do projeto 
democratizante. 
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(competência instituída para formulação de políticas e controle sobre sua implementação), prefiguram 

uma mudança radical dos processos de gestão pública, em senso democratizante. Ora, ao verificar se, e 

até que ponto, esta aposta política conseguiu se materializar, Tatagiba (2002) coloca: “Embora o 

pouco tempo de existência dos conselhos, pouco mais de dez anos, não favoreça afirmações mais 

conclusivas, a análise da bibliografia (...) sugere que muitas são as dificuldades para que esses 

princípios normativos se efetivem nas experiências concretas” (ibid, p. 55). As análises, entrevistas e 

bibliografia consultada pela autora indicam que, durante os dez anos objeto de estudo, o desdobrar-se 

das práticas coloque essas experiências diante de limites que parecem (ainda) intransponíveis. 

Outra importante leva de contribuições já reflete o amadurecimento da fase seguinte (através da ação 

de dois mandatos do Lula e de mais dois, interrompidos em 2016, da Dilma): a arquitetura da 

participação, construída de forma pioneirística em nível local, já estava consolidada através das 

diversas instancias articuladas em nível federal, estatal e municipal (Conselhos gestores, Conferencias 

e Fóruns temáticos); uma grande maioria de Programas de governo já contava com interfaces entre 

sociedade e Estado para o seu desenvolvimento7; foram criados Conselhos de Desenvolvimento 

Econômicos e Sociais em todos os níveis federativos pertinentes. Em suma, pode se afirmar que, nesta 

altura, a abordagem participativa já tinha deixado de ser uma caraterística dos governos locais e 

chegado a configurar uma forma própria de se governar em todos os níveis, desafiando assim uma 

dúvida clássica sobre a possibilidade desse salto de escala, do local para o nacional, acontecer 

(AVRITZER; SOUZA, 2013). 

Também neste caso a questão da avaliação do que estava em construção é premente e existem 

instituições e pesquisadores dedicados a um esforço importante de levantamento das práticas, 

organização de dados, e reflexão sobre seus resultados; identificar limites e desafios parece crucial e 

estratégico. Como exemplar desse esforço vou eleger aqui o estudo “Relatório participação social na 

administração pública federal: desafios e perspectivas para a criação de uma política nacional de 

participação”. Projeto apoio Diálogos setoriais Europa Brasil, 20128. 

Faz parte de um conjunto de iniciativas, pesquisas, análises que vem sendo 
desenvolvidas pelo POG e pela Secretaria-Geral (da Presidência da República) 
nos ú ltimos anos visando diagnosticar o atual estado da arte da participação 
social na administração púlica federal, seus principais resultados, desafios e 
perspectivas. Esse esforço também tem contado com o apoio de diversas 
pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (...) sobre 
conselhos, conferências e outros mecanismos de participação social. O marco 
referencial e o horizonte político dessa caminhada é operacionalizar a 

                                                        
7 “Os dados apontam que, em 2002, 60,4% dos órgãos tinham programas que incentivavam a interface 
socioestatal. (...) segue em tendência de crescimento, apesar de algumas oscilações ano a ano, até atingir em 
torno de 90% dos órgãos federais nos anos de 2009 e 2010. Em 2010 observamos não apenas maior 
percentual de programas que desenvolvem ações neste sentido, mas, também, maior diversificação.”(IPEA, 
2012: 6-7) 
8 Poderia se argumentar que esse Relatório não seja uma fonte confiável se falando em limites e desafios, 
por ser um documento de marca governamental. Contudo, ficará claro, no decorrer da análise que o texto 
aponta numerosas criticas e desafios, em diversos casos convergentes com a contribuição da Tatagiba 
(2002). 
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participação social como método de governo. Isso significa aprofundar a 
qualidade dos mecanismos participativos existentes, identificar e incorporar 
novos instrumentos e construir os marcos de uma política e de um sistema 
nacional de participação social. (MPOG, 2012, p. 04. Grifo meu). 

Esse Relatório se constitui num esforço importante de síntese e sistematização de numerosas 

contribuições anteriores, votadas ao esforço da avaliação. Especialmente no tópico 7, o Relatório traz 

um apanhado do que denomina de “desafios e perspectivas” relativos à atuação dos Conselhos e 

Conferências nacionais, se apoiando nos resultados das análises de Cunill (2010-A; 2010-B e 2011) 

Inesc/Polis (2011), e de intensos debates travados entre institutos de pesquisa, entidades da sociedade 

civil e pesquisadores engajados. 

O exercício que proponho é de cotejar os elementos críticos apontados pelos dois textos selecionados, 

buscando observar os pontos de convergência. 

QUADRO 01 – Observando limites, desafios e perspectivas na atuação dos 
conselhos 

OBSERVANDO LIMITES DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS 

TATAGIBA (2002) RELATÓRIO PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL: (2012) 

Os conselhos como espaços de representação 
paritária e plural (a igualdade numérica não é 
suficiente para garantir equilíbrio no processo 
decisório) 

Paridade da representação e falta de autonomia da 
sociedade nos Conselhos 

Dificuldade no Reconhecimento do “outro”  Representatividade: sub-representação e sobre-
representação (as perversas estruturas de 
desigualdade existentes na sociedade Brasileira, 
como o patrimonialismo, desigualdade de renda, 
racismo e sexismo também perpassam as estruturas 
dos conselhos.) 

Fragilidade do vínculo entre conselheiros 
(governamentais e não-governamentais) e suas bases 

Falta de mecanismos de comunicação, accountability 
e prestação de contas 

 Fragmentação (redundância dos espaços de 
participação 

Falta de capacitação dos conselheiros 
(governamentais e não-governamentais) para intervir 
no diálogo deliberativo 

Necessidade de fortalecimento das organizações da 
sociedade civil 

Dificuldade de construir espaços públicos dialógicos 
da paridade numérica estatutária entre estado e 
sociedade) 

 

Controle do Estado sobre definição de agenda 
(apesar da paridade numérica estatutária entre estado 
e sociedade) 

 

Recusa do Estado em partilhar o poder de decisão Democratizar o Estado (Dentro da burocracia estatal 
não há unanimidade no que se refere à participação 
social. Existem inúmeros gestores públicos que não 
estão dispostos a partilhar o poder fora do espaço da 
democracia representativa.) 
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Reduzida capacidade deliberativa9 Espaços deliberativos x espaços de 
interlocução/consulta 

(Os resultados das conferências nacionais não 
encontram vazão automática para dentro da esfera 
pública federal, padecendo de um método 
institucional de gestão.) 

Escassa capacidade de enforcement 

 Heterogeneidade da própria administração pública 

Heterogeneidade das Conferências e Conselhos 

Falta de articulação entre os conselhos e as 
conferências 

Inexistência de estratégia de coordenação horizontal 
entre as diversas conferências nacionais 

Fontes: Tatagiba (2002) e MPOG (2012); elaboração minha. 

Não cabe aqui analisar pontualmente cada um dos elementos destacados, mas é importante não 

descontextualizar os dois textos e lembrar que eles indagam o mesmo processo (o da construção de um 

método participativo de governo do país) em sua evolução, a uma década de distância, nos permitindo 

observar alguns elementos que parecem ter se cristalizado, desde as experimentações dos anos 90, nas 

modalidades já consolidadas de dez anos depois. Observarei as questões apontadas no Quadro 01, por 

núcleos problemáticos, citando apenas os elementos convergentes entre os dois estudos. 

Temos, por um lado, o núcleo relativo à sociedade civil, onde os registros remetem: a) à dificuldade de 

garantir representação paritária e plural da mesma na estrutura dos Conselhos (dificuldade no 

Reconhecimento do “outro”; sub-representação e sobre-representação); b) à dificuldade de que a 

paridade numérica entre representantes do Estado e da Sociedade resulte em efetiva autonomia (na 

possibilidade de que a transformação futura ainda possa se dar por esse caminho. É frequente demais 

ouvir pessoas descrevendo processos participativos como orquestrações para encobrir a reprodução do 

já conhecido, sujeitos se percebendo como figurantes de uma cena já vista... Conforme vários autores 

(AVRITZER, 2016; TATAGIBA, 2014), os protestos deflagrados em junho de 2013, deram, dentre 

outros, um claro sinal de desapego e descrença no projeto politico de cunho participativo que o 

governo e parte da esquerda nacional ainda vinham tentando consolidar10. O golpe de 2016 vem a 

incidir nesta situação de crise (incipiente ou deflagrada, é uma questão de ponto de vista) e aumenta 

exponencialmente a descrença na possibilidade de participação entre Estado e sociedade civil. 

Parecem voltar a ser pertinentes as antigas discussões sobre a prioridade atribuída nas últimas décadas 

                                                        
9 “Por um lado, é preciso fugir de uma dicotomia excludente entre consulta e deliberação (...) que não 
encontra correspondência na realidade concreta da gestão pública (...) [por outro lado] é preciso afirmar que, 
em regra, a radicalização da partilha de poder (...) envolve necessariamente conferir aos cidadãos que 
participam o real direito de decisão e não apenas de consulta” (DANIEL, 1994, apud TATAGIBA, 2002, p. 91). 
10 Dentre outras estratégias se pense à Política Nacional de Participação Social, em discussão já há alguns 
anos, mas lançada logo depois dos protestos, provavelmente a sinalizar, mais uma vez, uma abertura do 
governo à escuta da sociedade através da participação. Talvez essa tentativa já acontecia tarde demais para 
reverter um processo de deslegitimação das formas institucionalizada de participação junto aos 
protagonistas daquele momento. 
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à dimensão institucional da participação em detrimento da mobilização social; talvez tenhamos que 

repensar acentos e pesos dados a cada uma dessas formas possíveis de se buscar transformação social. 

Parece sensato voltar a lembrar a fala do conselheiro do CNAS citada acima, que já nos alertava pela 

provisoriedade do modelo construído e da necessidade de se cultivar a capacidade reflexiva e a lucidez 

de saber mudar instrumentos com o mudar do contexto. 

3. Que democracia? 

No momento atual em que as democracias, em nível internacional, estão em espasmos, podemos 

aproveitar a oportunidade que os momentos de crise nos dão, de questionar o modelo em crise. O 

modelo de governo democrático perecia ter conquistado hegemonia global com a queda do campo 

comunista, mas, conforme muitos autores, é longe de ser um modelo unívoco, nem mesmo deveria ser 

concebido como um fim em si mesmo (MIGNOLO, 2014). Evidentemente o modelo neoliberal de 

democracia pouco tem em comum com a ideia de democratizar radicalmente a democracia (SANTOS, 

2003; 2016; CARVALHO, 2004, CORONADO, 2014) e as noções de “democracia de baixa ou de alta 

intensidade”11 (SANTOS, AVRITZER, 2003), talvez não cheguem a representar adequadamente o 

quanto existe de diferença entre elas. Na América Latina, depois de traumáticas experiências 

ditatoriais, o modelo democrático neoliberal erode as instituições democráticas, demonstra não 

conseguir cumprir suas promessas em termos justiça social e econômica e, leva a afirmações como a 

de Oliveira (2004) “o capitalismo na periferia está revelando-se como totalmente incompatível com a 

democracia” (OLIVEIRA, em CARVALHO, 2004, p. 06). A sensação que animou a passagem do 

século XX para o XXI e a primeira década do novo século, de que um projeto democrático 

participativo pudesse se afirmar, apesar das disputas, através de uma relação de complementariedade 

com o consolidado modelo representativo, esmoreceu. No Brasil, os protestos de 2013, apontaram 

com forca simbólica inusitada o descontento com as formas da participação institucionalizada, as 

quais apareceram inefetivas e ineficientes. A ocupação das ruas é analisada por Avritzer (2016) dessa 

forma: “No capitalismo global em que vivemos, a rua é o único espaço que não tem nenhum controle 

econômico e nenhuma interpretação preconcebida. Esse é o único local onde a democracia pode ser 

exercida em sua plenitude.” (Ibid., p. 110). A descrença nas reais possibilidades de colaboração com o 

Estado, diante da inércia das formas tradicionais de decisão pouco ou nada afetadas pelas arquiteturas 

participativas criadas nos anos passados, é um sinal que chega forte para quem queira ouvir. 

Diante disso, assumem sentido as posições de marca decolonial, que veem na própria democracia um 

modelo oriundo do processo de colonização que pretendeu se afirmar com seus cânones 

                                                        
11 No prefacio ao volume 01 da obra organizada com Avritzer (2003), Santos qualifica como democracia de 
baixa intensidade o modelo tradicional e hegemônico de democracia liberal representativa enquanto o 
modelo de democracia participativa, em expansão dinâmica naqueles anos, é definido de alta intensidade. 
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predeterminados (modelos parlamentares, bipartidarismo etc...) enquanto único modelo viável para o 

alcance de uma vida justa e plena para todos. 

Se trata de repensar la democracia, como paradigma de gobierno y de participación 
ciudadana, desde la interculturalidad, la pluralidad tnico-nacional fundadora de un 
nuevo Estado nacional, y del reconocimiento de nuevas instancias supranacionales 
que requieren estar sujetas a un proceso democratizador en el que la política 
internacional sea sensible a los registros de-coloniales y la autonomía 
(CORONADO, 2014, p. 48). 

Ou ainda: 

Este trabajo cuestiona el uso acrítico de la pala ra “democracia”. Establece una 
distinción entre la democracia como un medio, y la democracia como un fin. 
Defiende que el ideal de la vida plena, justa armoniosa no es aplica le sólo a la 
democracia, que ha otros caminos de llegarse a l, al lado de lo recorrido por la 
democracia li eral.  s: sostiene que los medios adoptados por la democracia liberal, 
no sólo no pueden imponerse a las dem s regiones del mundo, si no que no han 
tenido xito en el propio Occidente. (MIGNOLO, 2014, p. 21). 

A crítica ao uni-verso da cosmovisão ocidental/capitalista que imbrica, democracia neoliberal, cultura 

individualista/extrativista/consumista/patriarcal/racista..., e a busca possível de um mundo que permita 

a co-existência de muitos mundos, é o que parece dar sentido e direção a algumas tendências atuais, 

interessantes para pensar o futuro da democracia e que destacarei para finalizar essas notas. 

4. Olhando para frente: novas gramáticas da participação 

“Para onde vai a democracia?” essa e outras perguntas bem diretas abrem o último livro de 

Boaventura Santos, “A difícil democracia” (2016) onde, logo em seguida, o autor complementa: “há 

futuro para a democracia num mundo dominado pelo capital financeiro global, pelo colonialismo e 

pelo patriarcado nas relações sociais? Em caso afirmativo, a democracia do futuro romper com o 

modelo democrático atualmente dominante?” (SANTOS, 2016, p. 07). O autor vem nos lembrar o 

período entre 2011 e 2013, quando movimentos de revolta e indignação vieram colocar em pauta, em 

nível internacional, a questão da “democracia real” ou “democracia já” (Occupy nos EUA, primavera 

árabe no oriente médio, indignados no sul da Europa, os protestos de junho no Brasil, etc). No caso 

dos países já formalmente democráticos, a revolta contra o sequestro da democracia pelo capitalismo 

global, contra a injustiça e desigualdade em termos de distribuição de riqueza e o controle indevido 

dos grandes poderes econômicos sobre os governos, era o motor das revoltas. Chama atenção que 

essas reivindicações não surgissem, nem fossem levadas nos lugares próprios da participação 

institucional, deixando entender que a radicalidade dessas demandas já não era compatível com a 

natureza própria daquelas instancias, ou, ao menos, com que aquelas instancias tinham se tornado. 

Passados poucos anos, nenhuma das lembradas mobilizações gera ainda expectativas de resultados 

com relação à transformação do modelo democrático. Cabem então mais perguntas: quais são hoje os 
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processos que apontam tendências de renovação deste modelo e quem os protagoniza? Qual é a 

relação da participação com essas tendências? 

Bem no início desse trabalho apontei como no modelo democratizante participativo que se aprimorou 

no Brasil após a ditadura houve sujeitos que permaneceram marginalizados, em termos quantitativos 

(número de representantes incluídos nas várias instancias), mas também devido uma substancial 

dificuldade em se encaixar nos moldes da prática política tradicional que formatou, gradualmente, a 

participação institucionalizada. Os movimentos negros, das comunidades tradicionais (quilombolas, 

indígenas, extrativistas, de terreiro), feministas e de gênero (incluindo o LGBT), foram pouco mais 

que figurantes no projeto político participativo que aqui discuti (TATAGIBA, 2002; 2014; 

AVRITZER, 2016), talvez por conta de não compartilhar efetivamente o horizonte de valores e 

objetivos que aquele projeto se propunha. São estes o ideal da competição para alcançar o círculo das 

grandes potencias mundiais, a ideia da integração no mundo do capitalismo consumista, rumo ao 

desenvolvimento (sustentável). O grande objetivo nacional da redução da desigualdade e da superação 

da miséria perseguido e comprovado pelo acesso aos ícones atuais do reconhecimento social, o 

consumo, confundiu inclusão social com consumismo e deixou de lado um modelo de cidadania mais 

amplo e radical. O ideário adotado, o sistema de valores, os objetivos e as práticas são as mesmas do 

mundo colonial incarnado no capitalismo global, neoextrativista e neodesenvolvimentista, como 

mostram alguns episódios paradigmáticos tipicamente ligados ao meio ambiente e/ou à questão 

indígena12. 

A disputa atual, neste como em outros campos, é para mostrar que o caminho da homogeneização do 

mundo inteiro sob os signos da acumulação antes de tudo, às custas da natureza, das comunidades 

humanas e suas culturas, da equidade local e global e das possibilidades de vida digna e plena, esse 

caminho não é o único possível; há alternativas as quais, aliás, já mostram a cara, tecem suas teias, se 

articulam, reivindicando o direito à existir através da resistência ao modelo único de vida que o 

capitalismo global quer impor, através da busca de um mundo onde muitas diversas formas de vida 

sejam possíveis. Conceitos recorrentes nessas experiências são os de teia e rede, a ideia de união entre 

diferentes (povos, culturas, tradições, simbolismos, formas de vida e práticas de luta), conscientes de 

uma luta comum e que, nessa luta, é mais importante o que une do que o que diferencia. Para concluir 

essas notas vou descrever com breves pinceladas duas experiências que mostram outra interpretação 

possível da prática democrática. Elas usam do conceito de teia e praticam outros modos de estar no 

mundo como forma de luta política. Sabendo que, para explorar esse campo de práticas emergentes, 

precisaria de outro artigo e que aqui posso apenas assinalar alguns elementos de interesse para 

                                                        
12 A disputa ligada à construção da usina de Belo Monte, consegue exemplificar ao mesmo tempo o 
desprezo à questão ambiental e à questão indígena. <http://jornalggn.com.br/blog/mpaiva/belo-monte-a-
anatomia-de-um-etnocidio-eliane- brum-entrevista-a-procuradora-da-republica-thais-santi> . 
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pesquisa futura, vou apontar como paradigmáticas desta tendência as experiências protagonizadas 

pelas Teias dos Povos do Maranhão e da Bahia13. 

Protagonizam essas Teias, comunidades de muitas origens: quilombolas e indígenas, de terreiro, povos 

do campo e das florestas, ribeirinhos, pescadores, marisqueiras, quebradeiras de coco, assim como 

assentadas e assentados do MST. Participam delas também estudantes, pesquisadores e profissionais 

solidários com as motivações, as formas de ação e os objetivos assumidos, dispostos a se engajar e 

contribuir com elas nas formas que lhe são próprias. A opção político-filosófica que sustenta as Teias 

é a agroecologia, entendida não apenas como opção técnica e produtiva mas como concepção de uma 

forma de estar no mundo, sintetizada no referencial do Bem Viver14. O ideal de uma vida digna e 

plena, em harmonia com a natureza da qual o ser humano é parte, perpassa fortemente essas 

experiências; uma expressão firme de autonomia, com relação não apenas aos modos de vida 

dominantes, mas também com relação às formas politicas que o caracterizam. A autonomia cognitiva 

é outro ponto crucial: os sujeitos das Teias têm clara consciência de que os mundos a que pertencem e 

cujo futuro afirmam são entremeados pelos seus saberes tradicionais, ancestrais, pelos símbolos e 

rituais, pela visão da vida e da natureza como sagradas. Esses saberes tradicionais não são congelados, 

mas dialogam com os saberes contemporâneos que, inclusive, os próprios integrantes constroem em 

interação entre tradição e atualidade. Os encontros das Teias envolvem os participantes em sequencias 

heterogêneas e aparentemente inusitadas de rituais, cantos e danças de cada um dos povos e 

comunidades presentes; o apelo às Divindades, Espíritos, Encantados e Orixás, abre comumente os 

trabalhos de cada encontro porque, conforme falam os participantes, é no fortalecimento de sua 

espiritualidade que se fortalece a possibilidade de lutar e se opor à aniquilação pautada pelo modelo de 

vida ocidental. A partir dessa consciência, profundamente incorporada, sem nenhum complexo de 

inferioridade, eles se abrem para um dialogo paritário com os demais saberes, inclusive científicos, 

posto que esses últimos aceitem de sair das posições arrogantes que já os caracterizaram em tempos 

passados e ainda (às vezes) no presente. 

Coerente com a ideia de pertencimento integral à natureza, se desdobra a concepção (nada teórica) e a 

relação com o Território que é, para as comunidades integrantes das Teias, o fundamento mesmo de 

sua possibilidade de ser o que são. O território é sagrado, sendo ao mesmo tempo a base de sua 

subsistência material (de onde surgem suas práticas produtivas e/ou de extrativismo sustentável, 

                                                        
13 As duas Teias têm inspirações comuns, surgindo primeiro a do Maranhão e depois a da Bahia (no começo 
e fim de 2013). Para acessar informações e documentos da teia do Maranhão: <https://www.miqcb.org/single- 
post/2017/05/31/Carta-final-do-VI-Encontr%C3%A3o-da-TEIA-de-Povos-e-Comunidades-Tradicionais-do- 
Maranh%C3%A3o; para a Teia da Bahia http://teiadospovos.redelivre.org.br/a-teia/>. Participo de atividades da 
Teia da Bahia, no âmbito de um convênio entre UFSB e Teia, desde novembro de 2016. 
14 O Bem Viver é um referencial teórico-prático originado de concepções de povos tradicionais ameríndios 
em diálogo e interação com saberes acadêmicos, em busca de alternativas ao mito do desenvolvimento e 
suas práticas. Ele não se apresenta como um conceito fechado, mas se pauta por alguns princípios gerais, a 
partir de redefinição da relação entre ser humano e natureza. Bem Viver recupera a ideia de uma boa vida, 
do bem-estar num sentido mais amplo, transcendendo os limites do consumo material, e recuperando os 
aspectos afetivos e espirituais. Sobre o bem viver, veja: <http://www.ihu.unisinos.br/507956-a-renovacao-da-
critica-ao-desenvolvimento-e-o-bem-viver-como-alternativa> . 
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agroecológicas e artesanais) e de seu enraizamento cultural e simbólico. A luta pelos territórios (pela 

titulação, contra os despejos, contra a construção de grandes obras e o extrativismo predatório) é 

uma constante independente do governo no poder e de sua cor. Os integrantes das Teias têm clareza de 

que o objetivo não é se enclausurar numa bolha; eles praticam as alianças e convergências necessárias 

ao seu projeto de afirmação de mundos, tecem teias de afeto também fora de seus círculos; transitam 

nos lugares da política e do poder para reivindicar as condições de sua existência. A prática do 

objetivo é mais uma caraterística marcante dessas experiências, de resto em acordo com muitas 

práticas de novos movimentos ao redor do mundo. Assim através de encontros anuais (que visam 

agregar o maior numero de sujeitos das teias e a atrair novos possíveis parceiros) e outros de menor 

alcance eles avançam na identificação de projetos estratégicos para seu fortalecimento. No caso da 

Teia da Bahia, o V Encontro de Agroecologia consolida e reafirma o compromisso de “descolonizar 

definitivamente o ensino em nossas comunidades, fortalecendo as Quatro Grandes Escolas que nelas 

estão sendo cultivadas – A Escola das Águas e dos Mares, a Escola dos Quilombolas, Tambores e 

Terreiros, a Escola do Arco e da Flecha e a Escola da Floresta, do Cacau e do Chocolate.” (TEIA, 

2017). Esse reconhecer a importância crucial da educação e compromisso com que seja produtora de 

sujeitos conscientes de própria origem, historia e lugar no mundo, autônomos das visões dominantes, 

criativos e engajados, nos confirma mais uma vez da sabedoria e lucidez embutidas nessa proposta. 

AO INVÉS DE CONCLUIR 

A minha vontade aqui é de concluir abrindo, ao invés do que fechando, o campo da reflexão. 

Possivelmente, eu precise clarear os motivos que me levaram a trazer à tona as experiências das Teias 

dos Povos, num artigo que trata de participação, dos limites que encontrou e de suas perspectivas. 

Como tentei argumentar acima, parece que a participação, em sua declinação institucional, tenha 

exaurido o seu potencial de transformação política, que não consiga mais mobilizar esperanças e 

entusiasmos, parece tenha se instalado um cansaço, um desanimo, até em atores que já lutaram 

duramente para essa possibilidade. Tem quem diz que “brasileiro não se importa com participação”, é 

individualista e apenas auto-interessado, mas não podemos ignorar que o individualismo e sua 

racionalidade são nos ensinados desde crianças, de inúmeras formas e maneiras e deveríamos buscar 

de entender a racionalidade de quem se isenta de participar ao observar que esse seu esforço não traz 

os resultados esperados; ao se perceber manipulado, engrenagem de uma máquina que nunca quis 

alimentar e da qual se encontra, de repente, conivente. 

Eu trouxe como exemplo palpável as experiências das Teias, enquanto elas apontam para um 

modelo de “ação pública” (ANDION et el., 2017), alternativo ao que nos estamos mais 

acostumados e que muitas outras ações insurgentes de sujeitos ao redor do mundo também estão 

utilizando. Me parece que a ideia de praticar o objetivo, desde já e sem aguardar a autorização dos 
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sujeitos no poder, seja uma das caraterísticas marcantes deste outro modelo. A busca é de manter fé 

numa nova forma de fazer política e de participar, que recusa os códigos e a racionalidade da 

política dominante apoiada e conduzida pelo poder da técnica ou da autoridade de qualquer tipo. A 

busca é de manter em vida formas de ser e de agir onde a integração entre campos aparentemente já 

tidos como opostos se realiza: a analise e ação política rumo à construção do futuro, não separada 

da prática de sua cultura ancestral, de seus valores de suas crenças. O belo e a arte estão presentes 

em cada prática, como parte integrante dela. A busca é de construir espaços onde as mulheres, os, 

indígenas, as marisqueiras e pescadores, os povos das florestas e dos rios.., esses sujeitos que quase 

sempre ficaram sem voz e sem fala, que foram representados por outros, mais fluentes e 

empoderados, esses sujeitos tenham espaço e tempo, e as formas propícias pare alçar suas vozes e 

partilhar seus saberes. Um ensinamento nos vem dessas práticas que juntam origem e tradições, 

linguagens e símbolos tão diversos e que buscam o que os une; buscam e praticam a possibilidade 

de escuta e o diálogo. Uma alternativa à cultura fraccionista e sectária tão própria da esquerda, que 

consegue “transformar em inimigos principais os potenciais aliados no plano sociológico (à luz das 

condições de vida)” (SANTOS, 2016, p. 140). Nos mostram que a unidade não implica em voz e 

comando únicos. 

Seriam esses, ensinamentos de alguma forma pertinentes com relação aos processos participativos que 

nos são mais familiares? Mantendo a consciência de que o modelo que construímos era longe de 

perfeito e necessariamente aberto ao redesenho; que foi disputado (como é óbvio que fosse) por 

projetos políticos distintos e que ficamos longe de alcançar o potencial emancipatório que 

preconizamos, o que podemos observar e apreender com as velhas e as novas práticas? 

Por um lado, o que fazer hoje com os espaços que foram institucionalizados e que não parecem mais 

garantir potencial transformador? Seria insensato apenas abandoná-los à ocupação de poderes que 

sancionariam definitivamente a sua inutilidade para um processo democratizante. Acredito que ter 

clareza do que cada espaço e cada prática pode alcançar é muito importante para não criar expectativas 

que serão frustradas. Redefinir o que, de fato, podemos esperar da participação institucionalizada 

(inclusive hoje, diante das novas condições politicas) é importante para gerenciar esforços, identificar 

janelas de micro-transformações possíveis e buscar evitar os danos maiores em termos de manipulação 

possível e autoritarismo disfarçado. 

Pelo outro lado, as experiências alternativas insurgentes nos mostram com clareza outro projeto 

politico em construção. Elas são campos de prática de uma nova socialidade, de novas e múltiplas 

racionalidades, de coexistência de diferentes unidos pelo respeito à vida, sagrada e irrepreensível, que 

seja humana ou não. Elas apontam para um horizonte a se construir desde já, horizonte que é 

politico/social/individual: o Bem Viver. Talvez possam nos orientar, inspirando mais ousadia e mais 

radicalidade, sempre que possível, e até quando parece quase impossível. 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

979 

Acredito que em momentos como presente, de muita perplexidade e incertezas, a maior contribuição 

da pesquisa nos vários âmbitos de ciências sociais é de ampliar o campo de visão, buscar reconsiderar 

os fatos conhecidos sob novos ângulos, construir conexões não obvias, no objetivo de entender mais e, 

a partir disso, abrir novas perspectivas de ação. Com certeza o período que se inaugurou em 2016 vai 

instigar a produção de muitas análises e revisões da fase política anterior, buscando vislumbrar o que 

pode vir a ser pela frente. Este trabalho pretende fomentar e se integrar neste movimento oportuno e 

necessário, sempre na aposta de que, apesar de qualquer expectativa frustrada, o futuro da democracia 

ainda esteja em formas mais amplias, criativas e abrangentes de participação. 
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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO ATUAL: 
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Grande do Norte | UFRN 
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Grande do Norte | UFRN 

RESUMO 
Este artigo examina a participação social no contexto atual da cidade do Natal-RN. O tema é abordado sob um 
viés teórico, empírico e didático, onde buscou-se realizar um breve balanço histórico-analítico acerca da 
execução do Orçamento Participativo (OP) na cidade. Para isso, foram realizadas pesquisas de caráter primário e 
secundário através de entrevistas com técnicas envolvidas na operacionalização do OP e com delegados do OP; e 
de consultas ao conteúdo de relatórios disponibilizados pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA) e 
aos estudos já realizados sobre o OP Natal. Buscou-se um aporte teórico em autores que discutem conceitos 
como descentralização, participação social e cultura política. Como resultados, observa-se que, com o passar dos 
anos, mais especificamente na gestão de Carlos Eduardo Alves, o OP Natal ganhou destaque pelas ideias 
inovadoras que agregou a sua metodologia, como a implementação do OP Virtual, por exemplo, que contribuiu 
de forma significativa para o aumento da participação popular no processo. Todavia, a crise econômica que 
afetou o Brasil, principalmente durante o triênio 2015-2016-2017, contribuiu de modo negativo para a execução 
das obras e serviços deliberados através do OP, o que gerou um grande descrédito por parte dos delegados que 
anualmente participam, enfraquecendo o principal mecanismo de participação social existente na cidade do 
Natal. Contudo, como conclusão, sugerimos ao município ações voltadas para a reestruturação da equipe do OP; 
integração institucional; e prioridade na execução das obras e serviços deliberados pelo OP. 
Palavras-Chave: democracia; descentralização; participação social; orçamento participativo; natal. 
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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO ATUAL: 
BREVES CONSDIERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA 
CIDADE DO NATAL-RN 

GUERRA, Joanna de Oliveira 

PEREIRA, Juliete Bernardino 

INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 redesenhou uma nova ordem institucional e federativa para o Brasil. 

Como efeito, novas iniciativas de cunho participativo puderam ser observadas no âmbito da 

administração pública do país, o que culminou no aumento da participação direta dos cidadãos nas 

arenas de decisão sobre as políticas públicas. 

Segundo Souza (2001, p. 513), na ocasião, os constituintes “optaram por duas estratégias para construir 

a Carta Magna: “a abertura para a participação popular e societal e o compromisso com a 

descentralização tributária para estados e municípios”. 

Dessa maneira, os anos seguintes mostraram um país inovador no seu modo de planejar. Não somente 

os governos subnacionais ganharam poder, mas a população, que já vinha demonstrando, através das 

lutas dos movimentos sociais, o seu empoderamento, indiscutivelmente ganhou força a partir da 

instituição desse novo cenário. Era perceptível a mudança na relação entre Estado e Sociedade. 

Ao assegurar, dentre os seus princípios e diretrizes, “a participação da população por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis” 

(CRFB, 1988, art. 204), a Constituição Federal instituiu, no âmbito do planejamento, a participação 

social como eixo fundamental na gestão e no controle das ações governamentais. Trata-se de um novo 

formato institucional, legitimado pela Carta Magna de 88 e integrante do processo de implementação 

da gestão descentralizada e participativa, que ocorreu no Brasil a partir dos anos de 1990 nas três 

esferas de governo. 

Conforme acrescenta Nogueira (2004), anteriormente se pensava que os processos participativos de 

consulta à sociedade poderiam funcionar como freios contra o crescimento econômico, uma vez que 

demandariam longos e demorados processos de negociação entre o poder público e a sociedade. 

Entretanto, a alternância entre períodos que ora conduziram o Estado à centralização, ora conduziram 

o Estado à descentralização, muitas vezes induzida pela própria população nas lutas em prol da 

democracia, evidenciaram a necessidade de se repensar a posição da sociedade diante do monopólio de 

decisão dos governos sobre as políticas públicas. 

Com um cenário favorável a participação popular, ao longo de décadas, “uma ecologia da participação 

social, em que diferentes interfaces viabilizam o contato entre Estado e Sociedade em diferentes 
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políticas públicas tem surgido para o cumprimento de diferentes objetivos e papéis” (IPEA, 2013, p. 

51). Dessa forma, diferentes mecanismos têm surgido para efetivar essa participação, cada um com a 

sua vocação e o seu potencial para intervir na gestão das políticas públicas. 

Para Luchmann (2007), existe, atualmente, uma forte demanda pela institucionalização de um modelo 

de democracia participativa1, o que caracteriza a atuação de diversos segmentos da sociedade civil 

organizada. Dentre os mecanismos participativos que ganharam força com o advento desse novo 

cenário institucional, está o Orçamento Participativo, considerado o precursor das experiências 

participativas no Brasil e que ganhou notoriedade nacional a partir de sua implementação em Porto-

Alegre-RS, no ano de 1989. Trata- se de um mecanismo de participação direta dos cidadãos na 

definição regionalizada quanto aos projetos que deverão ser priorizados pela gestão municipal na 

execução da Lei Orçamentária Anual (LOA)2. 

Ao considerarmos as mudanças efetivadas a partir da nova Carta Magna, traduzidas, dentre outros 

resultados, em novas experiências de gestão e no surgimento crescente de mecanismos de participação 

social como o OP, podemos supor que, hipoteticamente, aos poucos, cidades marcadas por tradições 

clientelistas e desigualdades sociais, a exemplo de Natal-RN, vêm desconstruindo a ideia de que não se 

consegue avançar na construção de uma gestão democrática, com a ampliação da participação social 

nas decisões políticas. É sobre o Orçamento Participativo do Natal, cidade marcada por conquistas de 

atuação e por contradições oriundas de seu legado histórico, que iremos nos debruçar. 

O presente estudo tem como objetivo analisar a realização do Orçamento Participativo na cidade do 

Natal-RN, desde a primeira experiência registrada na cidade, na gestão de Alto Tinôco, 1993, até o 

período atual, na gestão de Carlos Eduardo Alves, 2017. Para tanto, pretendemos atender a três 

objetivos específicos, são eles: 1) apresentar o desenvolvimento histórico do Orçamento Participativo 

na cidade do Natal; 2) verificar os resultados, em termos de participação social, alcançados pelo OP 

Natal; e 3) verificar os entraves na operacionalização do OP na percepção dos atores envolvidos. 

Com isso, ao término deste estudo, desejamos obter uma resposta para a seguinte questão: O 

Orçamento Participativo tem, de fato, contribuído para a efetivação da participação social em Natal? 

Em termos metodológicos, realizou-se uma pesquisa descritiva qualitativa, na medida em que 

produzimos um resgate da história do Orçamento Participativo no Brasil até chegar a Natal, nos anos 

de 1990, e registramos breves considerações acerca da execução desse mecanismo na cidade até o 

período atual, considerando o alcance de seus resultados em termos de participação social, bem como 

os entraves existentes em sua operacionalização na percepção dos atores envolvidos. 

                                                        
1 Ver LUCHMANN, Lígia Helena Hahn. A representação no interior das experiências de participação. Lua Nova, 
n. 70, p. 139-170, 2007. 
2 Consiste na peça orçamentária em que o governo define as prioridades contidas no PPA e as metas que 
deverão ser atingidas naquele ano. A Lei Orçamentária Anual (LOA) disciplina todas as ações do governo, e 
nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2017). 
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Para tanto, visando a coleta e análise dos dados, durante os meses de agosto e outubro de 2017, 

desenvolvemos pesquisas de caráter primário e secundário. 

Para atender a pesquisa secundária, realizamos consultas aos relatórios disponibilizados pela Secretaria 

Municipal de Planejamento (SEMPLA), assim como nos reportamos a leitura e análise de estudos já 

produzidos sobre o Orçamento Participativo do Natal – o que caracteriza uma pesquisa bibliográfica e 

documental. Esta consistiu na principal fonte de coleta de dados e informações deste estudo. 

Quanto à parte primária, realizamos um estudo de campo, mediante o qual foram entrevistados 02 

(duas) técnicas da administração municipal, que operam o OP Natal desde a sua implementação, bem 

como 05 (cinco) delegados(as) do OP, os(as) quais representam diferentes Regiões Administrativas da 

cidade. Para tanto, utilizamos roteiros semi-estruturados. 

Dessa maneira, conforme já fora ressaltado, a pesquisa documental e bibliográfica consistiu na nossa 

principal fonte de coleta, através da qual levantamos o maior número de dados e de informações 

necessárias para a concretização deste estudo. Já as entrevistas semi-estruturadas serviram para 

complementar e comprovar os fatos já evidenciados durante a pesquisa de fonte secundária, tornando 

possível produzir um debate acerca da experiência do OP em Natal também por meio das falas dos 

atores envolvidos nesse processo. 

Ademais, os dados e as informações coletadas foram tratadas por meio da técnica de análise de 

conteúdo, mediante a qual analisamos os dados e as informações referentes a pesquisa bibliográfica e 

documental realizada (nossa fonte secundária), que, de imediato, nos forneceu um excelente 

panorama da contextualização histórico-situacional do OP Natal; bem como as entrevistas com 

roteiros semi-estruturados (nossa fonte primária), através das quais pudemos, dentre outras 

possibilidades, caracterizar o cenário atual da participação social em Natal a partir da aplicação do OP e 

a luz da percepção dos atores envolvidos no processo. 

Como contribuição, o presente estudo servirá para compreendermos a relação entre os princípios da 

gestão democrática e a participação social em Natal, mediante a análise do OP. Assim como também 

poderá auxiliar a gestão municipal através de possíveis indicações de melhorias para a 

operacionalização do OP em Natal. 

Quanto a organização do estudo, dividimos o mesmo em seis seções. Incluindo a introdução, a 

conclusão e as referências bibliográficas, teremos uma seção voltada para o estudo da democracia e 

participação social no Brasil; seção que tratará do OP no Brasil; e, por último, uma seção destinada a 

apresentação dos resultados de nossa pesquisa e para a provocação do debate acerca da temática 

estudada.  
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1. Democracia e participação social no Brasil 

Após a instauração do Regime Militar (1964-1985), a sociedade brasileira passou a vivenciar um 

governo autoritário e patrimonialista, o qual a impedia de participar das decisões sobre as políticas 

públicas. Diante desse quadro, os movimentos sociais da época passaram a reivindicar um novo 

padrão de relacionamento entre Estado e Sociedade, sendo fundamental para isso a retomada da 

democracia. 

De acordo com Draibe (1992), entre as características desse Estado, estavam a centralização decisória e 

financeira; fragmentação institucional; dificuldade de acesso aos serviços públicos; exclusão da 

sociedade civil dos processos decisórios; e ausência de controle social e de avaliação. 

Na visão dos governantes, que defendiam a intervenção direta do Estado na economia, a 

industrialização era considerada meta prioritária para que se pudesse alcançar o desenvolvimento 

econômico do Brasil. (GUERRA, 2013). 

Ainda segundo Guerra, 

no final da década de 1970, com o fim do “milagre econômico” e o aumento da 
inflação, o Estado desenvolvimentista entra em crise e o apelo pela democracia, pela 
descentralização das ações governamentais e pela liberdade de expressão, passou a 
exigir da gestão pública uma forma de administrar mais ágil e participativa. (2013, 
p. 18). 

Não existia correspondência entre o desenvolvimento econômico e o social. Em outras palavras, “o 

Estado desenvolvimentista, na América Latina, nos países subdesenvolvidos, teve muito uma 

concepção de Estado de Capital, na medida em que exercia o papel de realizar o desenvolvimento 

econômico do país (ALMEIDA, 2006, p. 30). 

A partir dessas e de outras constatações negativas, as críticas ao padrão estatal da época eclodiram por 

todo o país. Dessa maneira, o modelo de Administração Pública em vigor passou a ser duramente 

contestado por diferentes setores da sociedade, momento em que entrou em pauta a necessidade de se 

reformar o Estado Brasileiro. 

Em decorrência desse cenário, emergiu no Brasil uma agenda redemocratizante, impulsionada, 

sobretudo, por problemas relacionados à má prestação de serviços públicos e a escassez de ações 

voltadas para o combate as mazelas sociais. 

Para Borja (1988), como solução para esse imbróglio, era necessário descentralizar as ações 

governamentais, pois somente dessa maneira seria possível combater os vícios do velho aparato do 

Estado Nacional. Além disso, tal medida fortaleceria institucional e politicamente os municípios, 

conferindo poder efetivo aos gestores das cidades, o que possibilitaria a criação e/ou o fortalecimento 

de instituições sociais. 

Andrade (1998, p. 118) afirma que “o consenso gerado em torno da necessidade de descentralização 
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das ações governamentais apareceu, na agenda política brasileira, em um momento de crise política, 

configurando- se, desde o início, como uma mudança necessária à reorganização das bases 

institucionais de um novo poder”. 

A descentralização político-administrativa foi colocada em pauta a partir de dois princípios: o da 

transferência de responsabilidade para os entes municipais e estaduais de governo e a participação 

social. (FARAH, 2000). O primeiro diz respeito a uma alteração no federalismo brasileiro a partir da 

transferência de recursos e encargos da União para os estados e municípios, também ampliando e 

redefinindo os seus papéis (FARAH, 2006). Já o segundo princípio significa a abertura para a 

participação social no âmbito da gestão das políticas públicas no Brasil, desde a formulação até a 

avaliação das mesmas. 

Nesse sentido, a promulgação da Constituição de 1988 veio a sacramentar a vitória das duras lutas 

enfrentadas pelos movimentos sociais dos anos 70 e 80. 

A pressão social por um novo padrão de relação entre Estado e Sociedade não somente pôs fim a um 

período caracterizado pela centralização decisória e financeira, pela ausência de controle social e de 

avaliação e pela opressão de diretos, mas também efetivou a reconquista dos direitos civis e políticos, 

assim como, finalmente, introduziu mecanismos institucionais que visam garantir a efetiva proteção 

social contra riscos e vulnerabilidades, assim como a vigência dos direitos sociais. (SILVA; 

JACCOUD; BEGHIN, 2005). 

Decerto, a promulgação da Constituição Federal de 1988 marcou o início de uma nova ordem 

institucional e federativa para o país. Após um longo período caracterizado pela centralização política, 

administrativa e financeira, novas práticas e estilos inéditos de gestão passaram a ser experimentados no 

âmbito da administração pública brasileira. 

Todavia, foram identificadas algumas limitações acerca do poder dado aos governos locais. Ocorre 

que, inegavelmente, a maioria dos pequenos municípios brasileiros apresentam estruturas frágeis, pois, a 

esses, faltam capacidade técnica, política e situação fiscal favorável para absorver as novas 

competências que lhes foram atribuídas e efetivá-las por meio da implementação de políticas públicas 

que atendam as demandas sociais. 

Rofman (1990, p. 17, grifo do autor) afirma esse é o problema mais visível do processo de 

descentralização no Brasil, uma vez que se trata de um processo amplo, que “implica reconhecer a 

outros organismos existentes, ou a serem criados, atribuições totais para desempenhar funções antes 

reservadas ao nível central, com plena autonomia jurídica, funcional e financeira”. 

Também acerca dessa questão, Andrade (1998, p. 24) afirma que é necessária uma 

estrutura produtiva capaz de garantir ao governo municipal uma base de recursos 
próprios; uma estrutura técnico-administrativa sólida; além de autonomia política, 
entendida a luz de uma dinâmica política local [...] marcada pela ação de diferentes 
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atores e por um determinado nível de organização da sociedade civil que possibilite 
a competição e um certo equilíbrio de forças no espaço político. 

Por outro lado, a mudança ocorrida na relação entre Estado e Sociedade era perceptível. Como um dos 

princípios norteadores do ciclo descentralizador, legitimada pela nominada Constituição Cidadã de 88, 

a abertura para a participação popular possibilitou a criação de novos espaços institucionalizados de 

participação, os quais serviram para intensificar o controle social sobre as políticas públicas. 

Especialmente nos anos de 1990, o papel dos cidadãos e das organizações públicas tornou-se pauta de 

intensos debates no seio da sociedade civil, dos partidos políticos e dos governos. Naquele momento, 

existia, entre a maioria desses atores, o consentimento de que os cidadãos não poderiam mais se 

ausentar das decisões políticas. 

Com isso, a população passou a assumir um papel de destaque nas arenas decisórias. O planejamento 

passou a se constituir espaço privilegiado de negociação entre atores políticos e sociais, os quais 

passaram a confrontar e articular interesses e alternativas para a sociedade local. 

Na visão de Farah (2000), a descentralização gerou uma maior proximidade democrática no âmbito 

local na medida em que se tornou uma alternativa de ampliação da participação social no processo de 

formulação e implementação de políticas públicas, o que favoreceu, sem dúvidas, no aumento 

significativo do número de experiências de cunho participativo no Brasil. 

Ainda segundo Farah (2006), a participação e a cooperação social estão entre os desafios assumidos 

pelos governos locais no pós-88. O desafio posto através desses elementos deve-se ao fato de que, 

historicamente, a relação Estado e Sociedade era baseada no patrimonialismo e no clientelismo, o que 

vai de encontro com a proposta do ciclo descentralizador advindo com a promulgação da Carta Magna 

de 1988. 

Conforme afirma Pereira (2014, p. 17), 

superar estes desafios significa caminhar para a universalização e democratização 
das políticas públicas e, principalmente oportunizar a participação nos processos 
decisórios. A promulgação da Constituição Cidadã, como ficou intitulada a Carta 
Magna de 88, configurou as formas de provisão das políticas, pela adoção da 
perspectiva do direito, tanto nos seus conteúdos, como na sua formulação, atendendo 
a um novo modelo estatal, plural e democrático. 

Fruto das reivindicações de muitos setores da sociedade, a participação social tem sido reafirmada no 

Brasil como um elemento fundamental no processo de construção permanente da cidadania. 

A redefinição da noção de cidadania, empreendida pelos movimentos sociais e por 
outros atores sociais na década de 80, aponta na direção de uma sociedade mais 
igualitária em todos os seus níveis, baseada no reconhecimento dos seus membros 
como sujeitos portadores de direitos, inclusive aquele de participar efetivamente na 
gestão da sociedade (DAGNINO, 2002, p. 10). 

A participação social contribui intrinsecamente para a construção de uma nova cidadania, a qual aponta 
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para o reconhecimento dos direitos iguais entre os membros de uma sociedade. A criação de novos 

espaços institucionalizados de participação foi fundamental para a garantia dos direitos, os quais, 

atendidos, consolida a democracia no nosso país. (DAGNINO, 2002). 

Para Almeida (2006), novos perfis e estilos inéditos de gestão vem sendo desenvolvidos Brasil afora. 

Como consequência, tem-se um novo modelo de gestão, que, baseado na inclusão da população no 

processo decisório, espera-se que sirva de sustento às mudanças e torne mais eficiente a prestação dos 

serviços públicos, assim como dê respostas ao quadro de carências e desigualdades locais. 

Nesse contexto, segundo Silva, Jaccoud e Beghin (2005), três enunciados sintetizam o papel chave e a 

transversalidade da participação social no que se refere aos direitos sociais, à proteção social e à 

democratização das instituições que lhes correspondem, a saber: i) como forma de democratizar o 

sistema decisório, a participação social promove transparência na deliberação e na visibilidade das 

ações estatais; ii) a participação social permite maior expressão e visibilidade das demandas sociais, o 

que provoca um avanço na promoção da igualdade e da equidade nas políticas públicas; e iii) ao 

instituir inúmeros canais de participação, a sociedade se credencia junto ao poder público para 

negociar ações estatais na defesa e no alargamento de direitos. 

No Brasil, essa participação social tem sido efetivada a partir da institucionalização de inúmeros canais 

de escuta social. Para Avritzer (2008), trata-se de uma “infraestrutura da participação”, que significa o 

surgimento de uma variedade de instituições participativas, as quais podem ser expressas por meio de 

desenhos institucionais diversos, como os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, os Planos 

Diretores Municipais e os Orçamentos Participativos. 

Contudo, como ressalta Pereira (2014, p. 20), 

para que a sociedade se apodere desses espaços públicos, e seja constituída a 
convivência entre o Estado e sociedade, se faz fundamental a construção de uma 
cultura política, pois a partir desta haverá o fortalecimento da democracia, bem 
como um melhor desempenho governamental, e esta cultura é moldada a partir do 
nível de participação cidadã empreendidas nas experiências participativas. 

Comungamos com Putnam (1996) quando o mesmo condiciona o desempenho institucional a falta ou a 

ausência total de capital social. Entende-se por capital social o conjunto de crenças compartilhadas que 

melhora o desempenho dos estados democráticos. 

Para Putnam (1996 apud GUERRA, 2013, p. 21), a existência de cidadãos atuantes e imbuídos de 

espírito público é o que caracteriza uma comunidade cívica, e isto é o que explica o bom desempenho 

governamental no norte da Itália. Os princípios praticados pelos membros dessa comunidade – 

participação cívica, igualdade política, solidariedade, confiança e tolerância, associação – contribuem 

para o aumento da eficiência do governo e para a obtenção de sucesso na busca pelo bem público. 

Destaca-se, ainda, que a variação desse capital entre uma comunidade e outra pode ser explicada pela 

diversidade de contextos sociais, econômicos, políticos e culturais, os quais influenciam nas 
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instituições ou normas que regem a tomada de decisão coletiva. 

“Os sistemas de participação cívica são uma forma essencial de capital social: quanto mais 

desenvolvidos forem esses sistemas numa comunidade, maior será a probabilidade de que seus 

cidadãos sejam capazes de cooperar em benefício mútuo” (PUTNAM, 1996, p. 183). 

Os princípios que caracterizam a comunidade cívica apontam para um cenário ideal de participação. 

Porém, no Brasil, a conquista desse cenário torna-se ainda mais difícil, dado o conturbado histórico da 

relação entre o Estado e a Sociedade. 

São inegáveis os avanços no campo da administração pública contemporânea. Apesar disso, ainda 

paira sob a sociedade brasileira sensações de desconfiança em relação as instituições políticas e, 

particularmente, em relação a classe política. Em decorrência disso, conforme observa Baquero 

(2001), nota- se, claramente, uma fragilização dos laços sociais e a institucionalização do 

individualismo, com o interesse privado ou individual se sobrepondo ao interesse coletivo – 

características ainda provenientes de períodos passados, porém, muitas vezes, ainda ideais para 

descrever parte da sociedade brasileira. 

Por outro lado, segundo Pereira (2014, p. 22), essa desconfiança/insatisfação, 

pode impulsionar a sociedade a questionar e se inserir em diversos mecanismos de 
deliberação de política pública. Conhecer, opinar e acompanhar as decisões 
governamentais para certificar-se de que os recursos postos à disposição do Estado 
produziram resultados positivos, deve constituir pauta na agenda da sociedade, na 
medida em que os espaços institucionalizados de participação social foram criados 
pós-88. 

Observa-se, portanto, que apesar da ocorrências de situações/atitudes que ainda remetem ao passado 

centralizador e opressor característico do Regime Militar, houve avanços significativos efetivados a 

partir da execução de práticas que se contrapõem diretamente a esse legado histórico, as quais podem ser 

exemplificadas com a implementação de mecanismos participativos que, hipoteticamente, ampliam a 

participação e o controle social sobre as políticas públicas, como supomos ser o caso do Orçamento 

Participativo da cidade do Natal/RN (OP Natal), objeto de estudo deste artigo. 

Nesse sentido, as seções seguintes nos farão compreender o que é o Orçamento Participativo, como ele 

surgiu no Brasil e qual a sua real contribuição para a gestão democrática na cidade do Natal. 

2. Orçamento participativo no Brasil 

Como vimos nos tópicos anteriores, o ciclo descentralizador legitimado pela Constituição Federal de 

1988 apresentou, como um de seus pilares, a abertura para a participação social, característica essencial 

de um Estado democrático. 

Com um cenário favorável a participação popular, experiências inéditas de gestão passaram a ser 
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implementadas Brasil, e, entre essas, está a do Orçamento Participativo (OP). 

O Orçamento Participativo é um processo decisório que se estende por todo o ano fiscal. Em 

assembleias organizadas com esse fim, os cidadãos se engajam, juntamente com funcionários da 

administração, em negociações sobre a alocação de gastos que envolvam novos investimentos de 

capital em projetos tais como clínicas de assistência médica, escolas e pavimentação de vias públicas 

(ABERS, 2000; BAIOCCHI, 2005; NYLEN, 2003; WAMPLER; AVRITZER, 2004 apud 

WAMPLER, 2008). Os programas de OP combinam elementos de democracia direta (p. ex., a 

mobilização direta de cidadãos em assembleias decisórias) e de democracia representativa (p. ex., a 

eleição de delegados) (WAMPLER, 2008). 

Para Sanchéz (2002, p. 113), “o Orçamento Participativo aparece como uma proposta consistente de 

reorganização da sociedade e do Estado por meio da participação popular”. Trata-se de um processo 

que atua de forma estratégica na recolocação do povo como protagonistas do processo decisório. 

Segundo Genro e Souza (2001, p. 45), 

Orçamento Participativo é a democratização da relação do Estado com a Sociedade. 
Esta experiência rompe com a visão tradicional da política, em que o cidadão 
encerra sua participação na política no ato de votar, e os governantes eleitos podem 
o que bem entenderem por meio de políticas tecnocráticas ou populistas e 
clientelistas. 

Baseando-nos nessas e em outras definições, de forma didática e a luz da aplicação desse instrumento 

no Brasil, podemos definir o OP como um mecanismo institucionalizado por meio do qual os cidadãos 

participam e deliberam, geralmente em plenárias anuais, acerca das prioridades de investimentos em 

obras e serviços para a sua região, como a reforma de unidades básicas de saúde, construção de 

quadras, etc., as quais deverão constar na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

No Brasil, o Orçamento Participativo ganhou notoriedade a partir de sua implementação na cidade de 

Porto-Alegre-RS, em 1989, durante o governo de Olívio Dutra, filiado ao Partido dos Trabalhadores 

(PT). Tal experiência, considerada uma das mais bem-sucedidas e inovadoras da época, demonstrou 

que eram possíveis, formas de democracia participativa e direta no âmbito dos governos locais. 

Ao longo dos anos 80, inúmeros foram os fóruns de debate em torno da ideia da 
democracia de base territorial. Mais que isto, as experiências bem-sucedidas de 
participação popular em gestões municipais, tais como o Orçamento Participativo, 
difundiram a ideia de que, mais próxima de formas de democracia direta, a vida 
democrática de âmbito municipal poderia representar uma alternativa aos limites e 
vícios postos pelas instituições nacionais da democracia representativa (ARRETCHE, 
1996, p. 04). 

Os resultados da experiência do OP em Porto Alegre fizeram com que outros municípios brasileiros 

também adotassem esse mecanismo. No Brasil, entre 1989 e 2004, quase 200 cidades já haviam 

adotado o OP como prática participativa. 
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Wampler (2008) destaca que, no início, o OP esteve estreitamente associado aos governos municipais 

de esquerda e, mais precisamente, aos do PT. Para o autor, houve um empenho significativo dos 

líderes do Partido dos Trabalhadores em promover esse mecanismo, o que justifica o fato de que 

100% dos governos do PT, em municípios com mais de 100.000 habitantes, tenham implementado o 

Orçamento Participativo3. 

A transição brasileira para a democracia ao longo da década de 1980 foi acompanhada pela 

descentralização de autoridade e recursos em favor de estados e municípios, o que garantiu às 

prefeituras a flexibilidade para experimentar novas modalidades institucionais (MONTERO; 

SAMUELS, 2004 apud WAMPLER, 2008). Isso representou claramente uma "janela de 

oportunidade", na medida em que grupos que há muito eram mantidos à margem do poder político se 

viram capazes de vencer as eleições em alguns dos municípios mais importantes do país, como em São 

Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre (KINGDON, 1995; BAUMGARTNER; JONES, 1993 

apud WAMPLER, 2008). 

De acordo com Albuquerque Neta (2010, p. 52), é importante destacarmos que, no caso de Porto 

Alegre, a existência de uma forte base de organização social foi fundamental para o êxito do OP na 

cidade. 

As classes populares, em Porto Alegre, possuem uma longa trajetória de organização 
e mobilização coletiva na afirmação e/ou defesa de seus interesses e demandas, 
particularmente frente ao poder público Municipal. Em diversos momentos e locais 
da cidade, encontra-se a constituição de entidades e/ou mobilizações comunitárias 
voltadas ao enfrentamento de problemas cotidianos, seja pela reivindicação dos 
órgãos públicos seja pela própria iniciativa de grupos locais para resolverem tais 
problemas (SILVA, 2001, p. 62 apud ALBUQUERQUE NETA, 2010, p. 52). 

Barros Júnior (2012, p. 27) acrescenta outros fatores/marcos a mais, os quais, foram determinantes para 

o sucesso e a propagação do OP no Brasil. São eles: a) A Constituição Federal de 1988, que foi um 

marco histórico da democracia brasileira; b) O sucesso do Orçamento Participativo em Porto Alegre; 

c) A possibilidade que a população teve para discutir e opinar sobre assuntos para melhoria dos 

serviços básicos da administração pública; e d) A ideia de controle popular sobre o dinheiro público, a 

fim de reduzir a corrupção. O fato é que, como já mencionado anteriormente, o sucesso do OP de 

Porto Alegre despertou o interesse de outros municípios brasileiros que ainda adentravam nesse 

universo participativo, os quais também ainda lutavam para deixar para trás resquícios de um passado 

centralizador e tecnocrático. Naquele momento, a participação do povo era tida, mais do que nunca, 

como essencial para as decisões políticas. Além disso, havia ainda um fator mais determinante, a 

legitimação dessa participação pela Constituição “Cidadã”. 

No entanto, para Pires, esse “interesse pela participação” não se limitava apenas ao entusiasmo dos 

                                                        
3 Ver WAMPLER, Brian. A difusão do Orçamento Participativo brasileiro: "boas práticas" devem ser 
promovidas?. Opin. Publica, Campinas, v. 14, n. 1, p. 65-95, jun. 2008. 
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novos governantes em atender a um novo tempo, a uma nova Carta Magna, mas sim tinha a ver com a 

popularidade política que o OP possibilitava alcançar. O autor afirma que “o orçamento participativo é, 

enfim, uma oportunidade para a tomada de consciência que abre alas para a cidadania, assim como para 

a exorcização do populismo, que tão mal faz a ela”. (2001, p. 68). 

Além disso, Pires coloca que a 

Preparação dos agentes, tanto os membros do governo, como os funcionários 
públicos e as lideranças populares precisarão receber capacitação para participar das 
diversas fases de confecção do Orçamento. Isso implica organizar cursos, 
seminários, debates para homogeneizar a linguagem, pactuar procedimentos, 
concatenar tarefas, etc. (PIRES, 2001, p. 103). 

Dessa maneira, não restam dúvidas de que o Orçamento Participativo se tornou um mecanismo muito 

popular entre os governantes. Todavia, conforme fora ressaltado, esse mecanismo apresenta uma série 

de fatores que, quando existentes e/ou fomentados, podem contribuir para o seu sucesso. 

Por todo o exposto, e, conforme nos propomos a apresentar desde o início deste estudo, resta saber 

como se dá a aplicação do OP em Natal - cidade que, por muitos anos, foi palco de práticas 

clientelistas e patrimonialistas. Passaremos a tratar sobre isso na seção 03. 

3. Resultados e discussões 

3.1. O desenvolvimento histórico do Orçamento Participativo na cidade de 
Natal 

Em Natal, o Orçamento Participativo teve sua primeira experiência entre os anos de 1993 e 1994, na 

gestão de Aldo Tinôco. Na época, assim como em outros municípios, um dos grandes objetivos do 

governo de Tinôco era implementar práticas que tivessem como base a participação popular e societal, 

efetivando o novo modelo de gestão pública advindo com a Carta Magna de 1988. 

Em uma cidade ainda marcada por um passado centralizador, essa tarefa não seria fácil. Todavia, 

governo e sociedade civil precisavam agir e tinham desafios a vencer. O primeiro, a partir da 

implementação de ações concretas e institucionalizadas para a participação social no âmbito da 

administração municipal, vencendo a oposição declarada de grupos tradicionais. O segundo, por meio 

da ampliação de entidades de caráter social, fomentando, assim, o capital social na cidade, bem como 

fortalecendo o controle social sobre as políticas públicas. 

Segundo Andrade (1990 apud ALBUQUERQUE NETA, 2010, p. 78), 

Natal é uma cidade sem organização social solidificada, não possui uma grande 
tradição nos movimentos sociais, como ocorre em outras cidades do Nordeste como 
Salvador e Recife, ou como no Sul do país. As relações políticas, na cidade foram 
sempre marcadas por um verticalismo exacerbado, e uma situação de alheamento da 
população em relação às formas de resolução dos problemas da cidade. 
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Para Pereira (2014), a iniciativa do então eleito Prefeito do Natal pela Frente Popular de Natal4, Aldo 

Tinôco, de implementar o OP, caracterizou-se como a primeira medida da cidade de romper com o 

modelo tradicional de discutir orçamento público. 

A discussão do orçamento municipal com a população constituía assim, importante 
proposta visando a democratização do poder. A participação popular na elaboração 
do orçamento pressupunha a intervenção dos movimentos sociais, comunitários e 
entidades civis na definição das prioridades orçamentárias, rompendo com os 
moldes da política tradicional que dissimula o interesse de grupos através do 
“Planejamento Técnico”, de linguagem “hieróglifa”, inacessível a população. Por 
outro lado, colocando os vereadores a cumprir o seu papel de legislador e 
fiscalizador do poder Executivo, ao retirá-lo da intermediação entre os seus 
liderados de bairros (ditas lideranças comunitárias) e a Prefeitura. (CLEMENTINO, 
1995, p. 07). 

Desse modo, em meio a esse cenário de apostas e contradições, o OP foi implementado em Natal pela 

primeira vez. 

Para implementar esse mecanismo na cidade, o governo municipal se reportou a outros municípios que 

já experimentavam o OP, como Santo André-SP, Itabuna-BA, Porto Alegre-RS, Betim-MG, entre 

outros. No primeiro ano, em 1993, o governo empreendeu esforços no sentido de avaliar e aperfeiçoar 

os processos internos de planejamento e discussão acerca da elaboração da peça orçamentária, visto 

que, anteriormente, essa era elaborada de forma centralizadora, onde mesmo dentro do próprio 

município, alguns poucos secretários titulares participavam de sua construção. 

Clementino (1995, p. 10), Secretária de Administração Geral e Planejamento do Natal na época, explica 

que “o orçamento para 1994 da Prefeitura do Natal teve única e exclusivamente caráter informativo, 

no que diz respeito a sua “fase pública”. Mesmo assim, a ênfase no processo interno foi um passo 

importante na democratização da peça orçamentária.” 

A vista disso, com uma proposta formulada em mãos, fruto de um trabalho de aperfeiçoamento de 

processos internos, a Prefeitura tinha a missão de ampliar essa discussão na cidade no ano seguinte, 

“para que a participação da população no processo de construção de uma proposta orçamentária se 

desse da forma mais direta e democrática possível” (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 

1994). 

Porém, verificou-se que a proposta apresentada pela gestão não tinha a aceitação de todos que 

compunham o governo. Segundo Clementino (2010 apud ALBUQUERQUE NETA, 2010, p. 95), 

existiam muitas dificuldades para a implementação do OP. “Tinha muito, só tinha, é você lutar contra a 

maré. Não tinha cultura para isso [...] era muito inovadora [...] com uma conjuntura política 

desfavorável porque o governo era politicamente fragmentado [...] você não conseguia construir 

politicamenre uma ideia”. 

                                                        
4 “A proposta da Frente Popular de Natal era calcada em quatro princípios de gestão: Descentralização, 
agilidade administrativa, participação popular, e política para o funcionalismo público”. (CLEMENTINO, 1995, 
p. 06). 
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Para Pereira (2014, p. 29), 

a fragilidade da implementação do OP neste período pode ser explicada, também, 
devido à instabilidade política da gestão, a qual não contava com o apoio dos grupos 
políticos tradicionais do município. Em alguma proporção, a incipiente cultura 
política e cívica, a resistência por parte dos organismos do governo, configuraram 
dificuldades para a implementação do OP. 

Na opinião de um Vereador da época, o OP encontrou resistências. 

Em 1993 e 1994, na gestão Aldo Tinoco foi uma tentativa de fazer o OP na cidade 
com muitas fragilidades. Sobre o meu ponto de vista não envolveu a cidade como 
um todo e principalmente sem envolver a administração como um todo [...] o OP 
tem que ser uma política de uma administração como um todo e só de uma 
secretaria. (MINEIRO, 2009 apud ALBUQUERQUE NETA, 2010, p. 92). 

Diante desse cenário, para a ex-Secretária, o OP só funcionou porque tinha o apoio do Prefeito e de 

alguns poucos técnicos. 

Sustentado por uns poucos técnicos dentro da Secretaria Municipal de 
Administração Geral e Planejamento (SEMAP) e sem caracterizar, apesar dos gastos 
com publicidade e propaganda, um verdadeiro e conscientizado esforço institucional 
de democratizar o processo orçamentário, foi dada continuidade a um trabalho 
realizado em 1993. (CADERNOS DE CIDADANIA, n° 03, 1995). 

Mesmo com tantas dificuldades, deu-se início a elaboração de uma nova proposta orçamentária, a qual, 

segundo Clementino (1995), contou com várias etapas, a saber: 1 - Encaminhamentos para construção 

da proposta: a) Sensibilização da equipe de governo; b) Sensibilização da cidade; c) Divisão interna de 

responsabilidades; d) Criação da “Comissão de Acompanhamento do Orçamento Participativo”; e) O 

planejamento das atividades; f) Discussão pública do orçamento nos bairros; g) Eleição/pesquisa junto 

a população; h) Sistematização/orçamento da discussão pública; i) Primeira Conferência Municipal de 

Orçamento; 2 – Encaminhamentos para a garantia do controle social na execução do orçamento: a) 

Avaliação do sistema de acompanhamento da Execução Orçamentária interna, montado no ano 

anterior; b) Montagem dos canais de participação da população para fiscalização e acompanhamento. 

A divulgação do OP se deu de diferentes formas, tais como pela rádio, tv, jornais, distribuição de 

cartazes. Na época, 35 bairros receberam debates sobre o OP, o que totalizou a participação de mais de 

1.400 participantes, que elegeram 123 delegados5 para representá-los junto à Conferência Municipal 

de Orçamento, a qual, na ocasião, discutira e negociara as prioridades de cada localidade. (SOARES, 

1997 apud ALBUQUERQUE NETA, 2010) 

No entanto, apesar de todo o esforço empreendido pela administração municipal por meio da 

resistência e determinação de parte do governo e até mesmo do respaldo do Prefeito, o objetivo 

principal do OP, que era a execução prioritária das obras e dos serviços deliberados pelos delegados 

                                                        
5 A distribuição/eleição dos delegados se dava da seguinte forma: Bairro com até 5.000 habitantes elege 01 
delegado; bairro de 5.001 a 10.000 elege 02 delegados; bairro de 10.001 habitantes elege 03 delegados; a cada 
30 participantes na reunião pode eleger 01 delegado. 
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eleitos, não pudera ser alcançado. Além disso, também houve problemas relacionados a continuidade 

do debate durante os anos seguintes. 

O Orçamento Participativo, que fora carro-chefe da campanha, acabou por ser apenas 
uma consulta à população, que, via de regra, não levada em conta. As reuniões de 
fato aconteceram, as comunidades se engajaram, expuseram suas prioridades, mas 
não houve uma continuidade das reuniões após o segundo ano de governo, e a 
execução das demandas já encaminhadas não aconteceu. (ALMEIDA, 2006, p. 154-
155). 

Para Pereira (2014, p. 30 apud ALBUQUERQUE NETA, 2010), 

A crise de governabilidade da gestão Aldo Tinoco, a não compreensão do papel do 
OP e principalmente a descrença da população diante da não realização das 
demandas escolhidas durante a realização da metodologia, resultaram no declínio da 
tentativa de empreender em Natal uma gestão participativa, tanto que o OP se 
caracterizou mais como um processo de consulta ao povo, tendo sua implementação 
interrompida logo no primeiro ano de experiência. De todo modo, esta gestão marca 
os primeiros esforços do município constituir uma gestão participativa. 

Por todo o exposto, não se pode negar que houve um esforço da gestão de Tinôco para efetivar, 

mediante a implementação do OP, um novo modelo de se planejar e gerir a cidade do Natal. 

Entretanto, por outro lado, a oposição de grupos tradicionalistas de dentro do executivo e do 

legislativo, e a descrença gerada em torno da não realização das obras e dos serviços deliberados pelo 

OP inviabilizou o processo, distanciando o poder público e a sociedade civil. 

Anos depois, já com Wilma de Faria eleita Prefeita, a qual, assim como Tinôco, também defendia a 

ampliação da participação popular e societal nas decisões políticas, surgiram outras tentativas 

institucionalizades de trabalhar a participação social na cidade. No entanto, essa não envolvia a 

elaboração da peça orçamentária, logo, ainda não consistiu na retomada do Orçamento Participativo na 

cidade do Natal. 

Destarte, somente no ano de 2005, já no governo de Carlos Eduardo Alves, ex-Vice-Prefeito do Natal e 

sucessor de Wilma no poder, visto que a mesma foi eleita Governadora do Rio Grande do Norte, é que 

o Orçamento Participativo em Natal foi, de fato, retomado. 

A ideia da retomada do OP surgiu de um projeto maior da administração de Alves, que adotara, como 

uma de suas prioridades institucionais, a consolidação de um modelo de gestão democrático e popular. 

A Prefeitura Municipal do Natal definiu como uma das suas prioridades 
institucionais a participação social e popular no ciclo orçamentário, ou seja, no 
Plano Plurianual 2006/2009, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 
Orçamentária Anual, para esse mesmo período. Dentro dessa prioridade, a Prefeitura 
decidiu implantar o Orçamento Participativo. (SEMPLA, 2005, p. 24). 

A Prefeitura do Natal (2005, p. 24) definiu o OP como 

um processo de democracia participativa no qual a Prefeitura compartilha com a 
população a responsabilidade pela definição de suas ações prioritárias, através da 
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realização de discussões abertas aos cidadãos para definir a distribuição de recursos 
públicos municipais entre as diferentes necessidades escolhidas pela população. 

Nesse sentido, a gestão de Alves instituiu uma Comissão voltada para o estudo de experiências exitosas 

de OP no Brasil, a qual tinha como missão principal, a formulação de uma proposta de 

reimplementação desse mecanismo na cidade. 

Para tanto, a Comissão de Estudos para Implementação do OP em Natal, composta por membros do 

poder executivo, legislativo e da sociedade civil, se debruçou na análise de casos de sucesso do OP, 

como Porto Alegre-RS, Recife-RE e Aracajú, realizando, inclusive, visitas in loco para conhecer 

melhor essas experiências. “A Comissão [...] elaborou uma proposta para implementação do OP em 

Natal, que foi submetida aos agentes governamentais municipais, aos vereadores e à sociedade civil, 

para que possam ser pactuadas as regras para sua implantação”. (SEMPLA, 2005, p. 24). 

Além disso, visando assegurar que o Orçamento Participativo do Natal fosse operacionalizado numa 

perspectiva real de construção da participação popular, a administração municipal definiu quatro 

princípios básicos, a saber: i) universalidade; ii) diversidade; iii) transparência; e iv) acordo sobre as 

regras. 

Segundo Pereira (2014, p. 35), 

estes princípios poderiam assegurar a efetividade da participação no sentido 
que por meio do princípio da universalidade os cidadãos, independentes de 
serem ligados a movimentos sociais ou lideranças comunitárias, poderiam 
participar do processo, de modo a integrar os diversos atores sociais da 
sociedade a fim de promover o planejamento e gestão democrática da 
cidade. 

Por outro lado, era preciso garantir a participação da população no processo. Visando isso, foram 

definidas três condições básicas, as quais formaram a tríade estratégica produzir-capacitar-criar 

(GUERRA, 2013), a saber: 1 – Produzir: Produzir e repassar à população, em linguagem didática, as 

informações de governo necessárias para a tomada de decisão em relação ao orçamento; 2 - Capacitar 

as pessoas envolvidas no OP sobre o funcionamento do ciclo orçamentário (Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual); 3 - Criar canais institucionais para facilitar e 

estimular a participação ativa e contínua da população no processo orçamentário. Também criar 

instâncias de representação e de deliberação que atuem, em parceria com a sociedade civil organizada, 

na elaboração, gestão e monitoramento da execução orçamentária - Plenárias regionais e/ou temáticas, 

Fóruns do Orçamento Participativo e Conselho Gestor do OP. 

Dessa maneira, em 04 de junho de 2005, diante de 800 pessoas, e dentre essas, representantes das mais 

diversas categorias, a Prefeitura do Natal promoveu o Ato de Lançamento do OP Natal. 

(PREFEITURA DO NATAL, 2005) 

Em setembro do mesmo ano foi dado início ao processo de escuta social, onde “foram definidas 
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prioridades para os investimentos constantes no Orçamento de 2006”. (PREFEITURA DO NATAL, 

2005, p. 25). 

A participação social era uma prerrogativa básica para a consolidação da 
democracia, os diversos segmentos sociais foram convidados a propor mecanismos 
de participação popular. Representantes de Organizações não-governamentais, 
Conselhos e Associações Comunitárias, Empresários, Legislativo, Universidades e 
escolas, Sindicatos e Instituições Religiosas e todo e qualquer morador da cidade, 
com idade a partir de 16 anos, unidos ao executivo municipal, construíram propostas 
e implementaram novas formas de planejar a cada ano, de integrar, de capacitar, de 
participar. Reconstruídas e desenvolvidas com mais qualidade (PREFEITURA DO 
NATAL, 2008, p. 27-28). 

Naquele momento, era consenso que 

As novas prerrogativas de democratizar o planejamento em Natal foram implantadas 
inicialmente com certa timidez, não se traduzindo, imediatamente, numa 
metodologia de deliberações populares, face a falta de experiência acumulada e a 
pouca familiaridade com as questões técnicas inerentes ao processo orçamentário. 
(PREFEITURA DO NATAL, 2008, p. 27). 

Todavia, mesmo diante da inexperiência declarada da gestão municipal no que diz respeito a 

operacionalização de um mecanismo dessa natureza, visto que, por muito tempo, a população esteve 

aquém das decisões políticas e o planejamento se dava de forma centralizada, podemos afirmar que a 

administração municipal conseguira vencer, inicialmente, um dos desafios que outrora inviabilizaram e 

enfraqueceram o OP em Natal: a aprovação da maioria do governo quanto ao formato/metodologia 

definido para o OP. 

Em contrapartida, o problema da não execução ainda consistia em um dos principais fatores de 

dificuldade para a operacionalização do OP em Natal. 

De acordo com Gomes (2010 apud ALBUQUERQUE NETA, 2010, p. 104), Coordenador do OP Natal 

nesse período, a justificativa desse quadro estava na escassez de recursos: “o volume de recursos da 

cidade do Natal, recursos próprios para investimento era muito pequeno”. 

Para a SEMPLA (2014 apud PEREIRA, 2014, p. 34), existiam inúmeros fatores que explicavam a 

influídez do processo. 

No que se refere à segunda tentativa de implementar o OP em Natal, podemos dizer 
que foram verificadas várias opiniões quanto ao seu desempenho. A população se 
mostrava insatisfeita diante da não execução das obras, criticavam a falta de 
comunicação e divulgação, as informações não chegavam a todos, recursos 
financeiros mínimos, receios por parte das lideranças, amedrontados devido à 
possibilidade de perderem seu papel de - mediadores, ou melhor, dizendo - 
barganhadores do processo de interlocução entre Estado e sociedade, atitudes 
desnecessárias mediante os novos espaços de participação despontados na 
administração pública. (SEMPLA, 2014). 

Conforme destaca Guerra (2013, p. 55), ainda pesava o fato de Natal não ter uma base social 

solidificada. 
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No caso de Natal, o Orçamento Participativo teve seu realce, sobretudo, na iniciativa 
do governo de instituí-lo [...] é nítida a falta de organização da sociedade civil 
organizada na cidade; o que configura um desenho participativo tido de “cima pra 
baixo”. Essa relativa falta da sociedade civil tornou o mecanismo altamente 
vulnerável à vontade política. Sobre isto, basta lembrarmos que, ao final da gestão 
Alves, por não haver iniciativa nem da Prefeitura do Natal nem da sociedade civil, o 
Orçamento Participativo deixou de existir. Não houve reivindicações da sociedade 
civil de Natal no sentido de exigir a volta do OP. 

A autora ainda destaca que, apesar de todas as dificuldades que se apresentaram, o OP significou mais 

um passo na luta pelo rompimento definitivo com o passado centralizador que por tantos anos marcou a 

gestão pública de Natal. 

Orçamento Participativo virou slogan da gestão Alves que, sem dúvidas, ao 
implantar o Orçamento Participativo em Natal ganhou notoriedade no plano político 
da cidade. Por outro lado, o OP de Natal significou um avanço para a gestão pública 
do município que, aos poucos, convidava a população a participar. (GUERRA, 
2013, p. 59). 

Na visão da SEMPLA (2008, p. 29), 

essa construção é árdua e lenta porque precisa romper com o modelo centralizador e 
autoritário de definição das políticas públicas locais, arraigado ao longo da história. 
No lugar do gabinete fechado, formado apenas por técnicos e membros do governo, 
assembléias abertas dão voz à população. Por meio de uma maior proximidade com 
as necessidades populares, busca-se a inversão de prioridades, procurando-se 
beneficiar as áreas da cidade historicamente menos atendidas, sendo privilegiadas as 
camadas sociais mais carentes dos serviços públicos. Essas medidas muitas vezes 
entram em choque com interesses opostos, que buscam inibir as iniciativas e o 
potencial de transparência do projeto participativo. 

Por conseguinte, as eleições de 2008 acabaram por interromper o ciclo do OP que vinha sendo 

trabalhado desde 2005 pela gestão de Alves. Com a derrota do então Prefeito para Micarla de Sousa, 

uma nova metodologia foi adotada para trabalhar a participação social na cidade. 

Tratava-se de um projeto por meio do qual o novo governo também se propunha a democratizar a 

discussão sobre o orçamento municipal, mas que, na prática, não se consolidou como um mecanismo 

eficiente no sentido de garantir poder de decisão aos cidadãos. 

Teoricamente, o “Orçamento Democrático” foi definido como um mecanismo que objetivava 

assegurar todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do 
orçamento através do Conselho da Cidade do Natal – CONCIDADE. O Conselho da 
Cidade do Natal, através dos seus membros e de plenárias detalhará os investimentos 
sociais. (PREFEITURA DO NATAL, 2010 apud PEREIRA, 2014, p. 35). 

Para Pereira (2014, p. 35), o que ocorreu foi “uma descaracterização da metodologia implantada na 

gestão anterior, na medida em que os atores que eram “consultados” junto ao Concidades, restringiam-

se aos integrantes de conselhos gestores, conselhos comunitários e representantes do governo”. 

Houve também uma desestruturação do ponto de vista institucional. De acordo com a SEMPLA 

(2013, p. 02),  
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o atual Departamento de Planejamento Popular da SEMPLA extinguiu os cargos 
designados que trabalhavam as demandas do Departamento de Participação Popular 
ficando somente o chefe de departamento, que tem nesse organograma outras 
funções que não as de executar o processo de Orçamento Participativo, perdendo 
assim sua característica de participação popular. Dessa forma, as instalações físicas 
do Departamento de Participação Popular já não existem, como não existem 
computadores, mesas, cadeiras ou quaisquer outros equipamentos necessários às 
demandas do setor. 

Ainda, o grau de insatisfação da população para com a gestão de Micarla de Souza também contribuiu 

para o insucesso do projeto, na medida em que fora diagnosticado um impressionante descrédito do 

povo em relação às iniciativas do executivo. Segundo informações do portal G!-RN, em pesquisa6 

realizada no mês de outubro de 2010, 97%, de um total de 895 cidadãos entrevistados, reprovavam a 

administração da Prefeita. 

Em 31 de outubro de 2012, Micarla de Sousa foi afastada do cargo de Prefeita do Natal, acusada de 

cometer fraudes na gestão municipal da saúde. Esse caso ficou conhecido como Operação Assepsia7. 

A ruptura do ciclo do OP em Natal teve fim em 2013, quando, novamente eleito Prefeito da cidade, 

Carlos Eduardo Alves retomou o trabalho que havia sido desenvolvido em seus últimos mandatos. 

Para tanto, foram necessários muitos “reparos”: 

O Orçamento Participativo será reestruturado em termos físicos e de recursos 
humanos; um novo regimento será formulado; o antigo banco de dados será 
retomado; as primeiras ações de mobilizações serão realizadas; plenárias serão 
organizadas nas quatro zonas da cidade com o objetivo geral de definir as 
prioridades da gestão para os próximos quatro anos. (SEMPLA, 2013, p. 04). 

Dentre as primeiras iniciativas tomadas pelo governo no sentido de resgatar a confiança da população e 

mobiliza-la para participar do planejamento da cidade estão: a) Realização de Audiência Pública para 

elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2014; b) Realização de Seminário de Participação 

Popular para elaboração do Plano Plurianual PPA 2014/2017; c) Realização de uma reunião com as 

lideranças comunitárias da cidade para apreciação e readequação da proposta do OP e mobilização 

para as Plenárias; d) Implantação de ferramenta no portal da prefeitura para inscrições nas Plenárias do 

OP; e) Realização das Plenárias Regionais Temáticas do Orçamento Participativo nas quatro Regiões 

Administrativas da Cidade; f) Instituição de comissão para a acompanhamento do OP 2013/2014. 

Portanto, em 2013, a Prefeitura buscou reerguer o OP. 

                                                        
6 Ver mais em http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2012/10/gestao-de-micarla-em-natal-e-
ruim-ou-pessima-para-93- aponta-ibope.html. 
7 A Operação Assepsia, deflagrada em 27 de junho deste ano, desarticulou um esquema que promoveu contratos do 
município com organizações sociais para a administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pajuçara e 
dos Ambulatórios Médicos Especializados (AMEs) por meio de fraudes nos processos de qualificação e de seleção 
das entidades. Os contratos com as entidades foram anulados pela Justiça. De acordo com as investigações, as 
organizações contratadas inseriram despesas fictícias nas prestações de contas apresentadas à Secretaria Municipal 
de Saúde como uma das formas de desviar recursos públicos”. (PORTAL G1-RN, 2012). 
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A Prefeitura do Natal, através do Orçamento Participativo, está chamando a 
população para a construção coletiva dessa metodologia. Quanto maior a 
participação, maior a possibilidade de atender às demandas reais da comunidade. O 
Orçamento Participativo vem sendo reestruturado pela nova administração 
municipal. (SEMPLA, 2013, p. 12). 

Segundo Ferreira (2013) Secretária de Planejamento, Finanças e Tecnologia de Gestão nesse período, 

“O Orçamento Participativo é prioridade na nossa gestão. Nós queremos fortalecer a cultura da 

participação, do controle social e da fiscalização”. 

No exercício seguinte, ano de 2014, a gestão municipal conseguiu ir além, passando agora a atuar no 

sentido de ampliar, cada vez mais, o número de participantes no processo. Para tanto, tomou algumas 

iniciativas, como a criação do Orçamento Participativo Virtual. 

Por meio do OP Virtual, a Prefeitura se propunha a “atingir a parcela da população que não participa 

presencialmente das atividades do Orçamento Participativo, como por exemplo, os jovens e os 

estudantes do ensino médio e superior”. (SEMPLA, 2014, p. 33-34). 

O Orçamento Participativo Virtual é uma experiência inovadora que busca a 
ampliação e democratização da participação popular na gestão do prefeito Carlos 
Eduardo Alves. A SEMPLA ressalta a importância do projeto devido ao aumento do 
acesso à internet pela população, e acredita que esta experiência pode e deve ser 
aperfeiçoada para os próximos anos. (SEMPLA, 2014, p. 37). 

Segundo uma servidora efetiva do município e técnica no OP Natal desde a sua implementação, o 

objetivo proposto pelo OP Virtual se concretizou, “haja vista que não só houve um aumento da 

participação da sociedade no processo, como os jovens, que antes tinha uma participação quase zero, 

passaram a opinar!8”. 

Conforme afirma a SEMPLA (2014, p. 33), outros indicadores também mudaram após a 

implementação do OP Virtual: 

Alguns indicadores foram modificados por meio do Orçamento Participativo 
Virtual, como o da participação por gênero e região administrativa. Nas atividades 
presenciais, o percentual de participação das mulheres foi superior ao dos homens; 
elas representando 59,4% dos participantes, e eles, 40,6%; já no virtual, as mulheres 
representaram 43% dos participantes e os homens, 57%. 

Na época, também houve a aprovação do aumento do percentual da receita tributária do município 

destinada a execução das demandas deliberadas através do OP, o qual passou de 1% para 1,5%, 

podendo ser aplicado a partir de 2015. Assim como a retomada do OP Criança, que atua no sentido de 

contribuir para a formação cidadã de alunos da rede pública municipal de ensino mediante a prática de 

exercícios participativos que garantam a socialização dos conceitos de cidadania e particiação social. 

Posto isso, podemos concluir que a gestão de Alves, em seu terceiro mandato, alcançou o objetivo de 

retomar o OP em Natal, o qual teve execução bruscamente interrompida durante a gestão de Micarla de 

                                                        
8 Entrevista concedida a autora 16/10/2017. 
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Sousa. Agora, resta saber se o OP, principal ferramenta participativa do Natal na atualidade tem, de 

fato, contribuído para a efetivação da participação social no município. 

3.2. A participação social alcançada pelo OP Natal 

Desde a sua implementação até o contexto atual, como pudera ser observado no debate realizado na 

subseção 3.1, a cidade do Natal oscilou entre avanços e retrocessos no que diz respeito a realização do 

Orçamento Participativo. 

Para tanto, alguns fatores foram determinantes, como a quebra do ciclo da gestão com diferentes 

propostas políticas implementadas e o descrédito recorrente da população oriundo do não atendimento 

de grande parcela das propostas deliberadas pelo OP. 

O Gráfico 01 abaixo apresenta a evolução do número de participantes do OP de 2013 a 2015, durante o 

terceiro mandato de Alves. Pelo resultado apurado, não restam dúvidas de que as incertezas da 

população acerca da eficiência desse mecanismo, em termos de retorno do poder público/atendimento 

das demandas deliberadas pelo OP, acarretam, também, na oscilação do número de participantes anual 

no processo. 

GRÁFICO 01 – Evolução do número de participantes do OP entre 2013 e 2015 

 
Fonte: SEMPLA, 2015. Elaboração própria. 

Analisando o Gráfico 01, também é possível observar que, de 2013 para 2014, o número de participantes 

do OP aumentou significativamente, o que, por outro lado, reflete as iniciativas do atual governo de 

agregar à metodologia do OP novos modos de participação, como o OP Virtual. Trata-se de uma 

tentativa do governo municipal de tornar esse mecanismo cada vez mais acessível e, 

consequentemente, mais acessado, o que contribui, decerto, para a ampliação da participação popular e 

societal nas decisões sobre as políticas públicas. 

Quando perguntado sobre se o OP possibilita, de fato, a participação direta da sociedade nas decisões 

sobre os investimentos, um delegado representante da região oeste da cidade respondeu: “Sim, pois 

quando decidimos sobre a divisão do orçamento previsto para o OP é de acordo com a participação 

popular nas quatro regiões”9. 

                                                        
9 Entrevista concedida a autora em 30/10/2017. 
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Um delegado da região leste respondeu: “Claro que sim, vai depender do conhecimento de cada zona 

em conhecer o OP, acreditar e ajudar o delegado votando, virtual ou presencial, para que aconteça as 

obras através de cobranças por parte do delegado da referida zona”10. 

Para o delegado da região leste, porém, existem entraves que dificultam a atuação dos delegados do 

OP nos bairros: “O município mesmo dificulta. O delegado tem que ter cacife para cobrar; o mesmo 

tem que ser isento de varias coisas dentro da zona, por exemplo, de política partidária, o que muitas 

vezes não acontece.”11. 

Para a mesma pergunta, uma delegada representante da região sul respondeu: “Muito, só que mais pela 

luta da coordenação do OP e delegados empenhados, porque os gestores não estão nem aí”12. 

Outra representante da região sul também respondeu a nossa pergunta: 

o OP é um mecanismo muito interessante de participação direta da 
comunidade nas decisões e nos destinos dos recursos [...] e, principalmente, 
nas prioridades que cada comunidade tem e que devem ser, vamos dizer 
assim, levadas em consideração na hora de fazer a destinação desses 
recursos. Eu acho que o orçamento tem muito essa possibilidade de levar 
aquilo o que a comunidade está necessitando13. 

Pelas falas apresentadas acima, é possível afirmarmos que os delegados (as) entrevistados (as) 

acreditam que o OP cumpre com a sua proposta de efetivação da participação direta da sociedade nas 

decisões políticas. 

Todavia, vale salientarmos, principalmente baseados na fala do representante da região leste, assim 

como em todo o legado apresentado aqui sobre a experiência do OP, que a questão das alianças 

políticas, refletidas no interior das comunidades, muitas vezes, a partir da concessão de cargos 

comissionados no executivo e/ou legislativo para algumas lideranças dos bairros, sobretudo 

objetivando angariar votos para o político - e que remete a política de favores que por muitos anos 

marcou as cidades brasileiras -, culmina no enfraquecimento do controle social sobre as políticas 

públicas. 

Além disso, pela facilidade de contato e atendimento prioritário das demandas das lideranças que 

possuem aliança firmada com o político, a participação no OP torna-se insatisfatória para os delegados 

eleitos, os quais se auto definirem como “menos conhecidos” e “desvalorizados” na comunidade que 

representam. E, o que é ainda mais grave nisso tudo, limita a participação do “cidadão comum” no 

processo decisório, pois todas as cobranças e apelos ao governo ficam à cargo dessas lideranças, que 

atuam sempre no sentido de “apaziguar” a relação entre Estado e Sociedade naquela localidade, o que 

descaracteriza o papel do líder comunitário enquanto provedor do associativismo, do controle sobre as 

                                                        
10 Entrevista concedida a autora em 27/10/2017. 
11 Entrevista concedida a autora em 27/10/2017. 
12 Entrevista concedida a autora em 29/10/2017. 
13 Entrevista concedida a autora em 28/10/2017. 
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políticas públicas e enquanto ativista social. 

Também indagamos o poder local quanto ao seu posicionamento acerca da contribuição do OP para a 

efetivação da participação social em Natal. Obtivemos a seguinte resposta: 

Bem, é necessário conceituar o OP. O Orçamento Participativo (OP) é um processo 
de democracia participativa no qual os governos compartilham com a população a 
responsabilidade pela definição de suas ações prioritárias, através da realização de 
discussões abertas aos cidadãos para definir a distribuição de recursos públicos 
municipais de acordo com as demandas elencadas pela população. Esse processo 
não está ocorrendo na nossa cidade... se ele não está funcionando a participação 
efetiva não está ocorrendo14. 

Já outra técnica entrevistada respondeu: “sim, pois acredito na força da participação popular como 

única ferramenta de transformação e construção coletiva de uma cidade melhor”15. 

Outra perspectiva importante a ser analisada, do ponto de vista do alcance da participação social e da 

conscientização cidadã resultantes da operacionalização do OP na cidade é a percepção do cidadão 

acerca do seu papel como delegado do OP. 

Meu papel como delegado no OP é possibilitar, articular, reunir as comunidades, 
observar as demandas que tem e reunir a comunidade para ver qual a decisão e qual 
o melhor para a comunidade; o que a gente pode fazer dentro do orçamento 
participativo para as nossas comunidades. Saber a demanda, reunir e deliberar.16 

Quando perguntado, ainda, sobre o que o OP representa para ele, um delegado da região oeste 

respondeu: “oportunidade de discutir sobre a nossa cidade e suas necessidades.”17. 

Por todo o exposto, foi possível percebermos que os representantes da população no OP acreditam 

que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, tal como o descrédito ocasionado pelo não 

atendimento de grande parte das demandas deliberadas, por exemplo, esse mecanismo efetiva, sim, a 

participação da população de Natal no processo de tomada de decisão acerca do futuro da cidade. 

Ainda, podemos afirmar que a gestão de Alves foi a que mais avançou na ampliação da participação 

social em Natal via Orçamento Participativo – considerada a principal ferramenta participativa da 

gestão. 

Há, vale salientarmos, um reconhecimento evidente da população acerca da importância do OP e do 

papel de seus delegados. Podemos ainda afirmar que, apesar de, por um lado, existir um descrédito da 

população devido a não execução das obras e serviços deliberados através do OP, o governo 

conquistou credibilidade, frente aos cidadãos, no que diz respeito a realização de uma gestão 

democrática e aberta a participação popular. 

                                                        
14 Entrevista concedida a autora em 27/10/2017. 
15 Entrevista concedida a autora em 30/10/2017. 
16 Entrevista concedida a autora em 28/10/2017. 
17 Entrevista concedida a autora em 30/10/2017. 
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Que o orçamento participativo ganhou espaço na agenda de governo da atual gestão 
é perceptível, mas para se alcançar a efetividade do Orçamento Participativo, deve-
se melhorar e muito em qualidade e quantidade dos instrumentos de condução do 
OP e para isso dependemos da viabilidade financeira, técnica, bem como dos 
recursos humanos e físicos para a execução. (PEREIRA, 2014, p. 50). 

Conforme veremos na subseção seguinte, inúmeros fatores têm colocado em risco a continuidade do 

OP no cenário atual da cidade. Em seu quarto mandato como Prefeito do Natal, Alves viu a situação 

financeira da Prefeitura se agravar pela crise econômica do triênio 2015-2016-2017, a qual refletiu 

profundamente no atendimento das deliberações advindas do OP e na participação popular no 

processo. 

3.3. Entraves na operacionalização do OP na percepção dos atores 
envolvidos 

Dentre as dificuldades enfrentadas pelo OP Natal no contexto atual está a perda gradativa de recursos 

humanos, financeiros e operacionais do Departamento de Planejamento e Participação Popular (DPP), 

vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pela sua execução. 

Entendo participação como processo educativo. [...] Uma metodologia voltada para 
a participação popular na gestão pública é fundamental para o exercício da 
democracia, da transparência, do combate à corrupção e da construção coletiva de 
uma cidade inclusiva e democrática. Essa prática, adotada por qualquer gestão 
democrática, especialmente mediante a implementação do OP, pode contribuir 
significativamente para o fortalecimento do controle social, além de aproximar, 
gradativamente, o poder público da sociedade civil. [...] Na nossa atual conjuntura, 
cada vez nos afastamos mais desta realidade no nosso município. O DPP perdeu sua 
coordenadora e todas as ações possíveis estão paradas. O Prefeito vetou o aumento 
do percentual no PPA, e não sei se ainda irá existir OP no município do Natal nessa 
atual administração. Esperamos que tenha uma reação da população solicitando a 
volta dessa politica. Continuamos acreditando na Participação popular18. 

A desestruturação do referido Departamento, mais a incerteza quanto a continuidade desse mecanismo 

em Natal, conforme destacou uma das técnicas do OP entrevistadas, tem atingindo de forma negativa 

os delegados, que pontuam os principais entraves relativos a operacionalização do OP no momento 

atual: 

Não só na minha opinião, mas na opinião de todos os delegados, existem todas as 
dificuldades possíveis, imagináveis e inimagináveis para a operacionalização desse 
mecanismo em Natal. Desde a falta de sensibilidade dos gestores para com as 
demandas da comunidade, pois é cada um querendo saber o que acha, o que no seu 
ponto de vista é, querendo dar respostas e não escutam quais as reais demandas das 
comunidades. [...] Isso além da gente saber o que perpassa nessas gestões, que a 
gente sabe que é cheio de interesses políticos, econômicos, enfim, é todo fatiado, né, 
não existe uma estratégia [...] A gestão não é uma coisa única, ela é toda fatiada 
pelos interesses políticos que compõem as coligações que chegam ao poder19. 

Ainda para a delegada entrevistada, o fator “descrédito” persiste: 

                                                        
18 Entrevista concedida a autora por técnica do OP em Natal. 
19 Entrevista concedida a autora por delegada representante da região sul em 28/10/2017. 
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Existe de tudo em termos de dificuldade, desde a série de condicionantes que eu 
falei a cima, que emperram o processo, quanto, também, uma descrença por parte dos 
cidadãos e cidadãs no processo. Essa descrença faz com que as pessoas não 
participem ativamente e isso piora, porque se houvesse de parte das comunidades 
uma pressão e as pessoas acreditassem nesse processo, na forma que tem, e se 
juntasse aos delegados e a equipe que trata disso na Secretaria Municipal de 
Planejamento, seria uma força política para impor essas questões aos gestores. [...] O 
problema é que fica um grupo muito pequeno de pessoas fazendo esse tipo de 
cobrança e os gestores não se sensibilizam porque é pouca gente, como se fosse uma 
meia dúzia de pessoas que estão ali enchendo a paciência deles por causa disso. 
Então essa questão da falta de sensibilidade das gestões, a questão de interesses que 
não são os da comunidade, que é o que de fato orientam as gestões, aliado também a 
apatia das pessoas que não participam do processo são, realmente, grandes entraves 
a execução do orçamento participativo em Natal20. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento (2015), são inúmeras as problemáticas a serem 

resolvidas no âmbito da operacionalização do OP, tais como i) a falta de integração institucional; ii) 

falta de prioridade na execução das obras deliberadas via OP; iii) os atrasos e cancelamentos na execução 

das demandas deliberadas pelo OP; e iv) a descontinuidade dos recursos. 

Quando indagada sobre de que forma o OP poderia se reestruturar e voltar a executar as suas ações, 

contribuindo assim para a gestão democrática do Natal, uma técnica da Secretaria Municipal de 

Planejamento respondeu: “Com o governo assegurando condições necessárias para a realização das 

atividades, tais como pessoal, divulgação, maior integração entre as secretarias municipais, 

transportes, etc.”21. 

Já na percepção de um delegado da região leste, para o OP voltar a funcionar de fato, é preciso 

“gestores responsáveis e compromissados com as lutas das comunidades”22. 

Um delegado da região leste vai mais além e diz que é preciso mudar a forma de operacionalização do 

mecanismo, com o poder público assegurando mais autonomia aos delegados: “É trabalhar em parceria, 

já que a partir do momento que é repassado o valor total para o OP, esse valor é da comunidade, e 

tanto ele quanto o acompanhamento das obras deve ser de responsabilidade do delegado da zona”23. 

Por todo o exposto, acreditamos não restar dúvidas de que o OP Natal passa por dificuldades. No 

momento, ousamos dizer que ele inexiste, pois, no ano de 2017, até o presente momento, não fora 

realizada nenhuma plenária deliberativa do OP. 

Dessa maneira, por todas as falas explicitadas aqui, percebemos que muitos são os obstáculos a serem 

superados, seja por parte da gestão, que precisa dar prioridade aquilo o que é dito como prioridade 

pela população, assegurando a execução das obras e serviços deliberados via OP, seja por parte da 

população, a qual deve atuar de forma mais associada e solidificada, participando quando o OP 

funciona e cobrando dos gestores uma posição quando o OP não funciona – seja por questões 

                                                        
20 Entrevista concedida a autora em 28/10/2017. 
21 Entrevista concedida em 30/10/2017. 
22 Entrevista concedida a autora em 29/10/2017. 
23 Entrevista concedida a autora em 27/10/2017. 
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financeiras, estruturais ou de gestão. 

É preciso, sobretudo, reunir estratégias que viabilizem o processo, garantindo a execução de um 

número acertado, de forma compartilhada com os delegados, de demandas a serem executadas dentro 

das condições financeiras da gestão. É preciso planejar de forma compartilhada, encontrando soluções 

e não permitindo, mais uma vez, o retrocesso do OP e um consequente enfraquecimento da gestão 

democrática da cidade do Natal. 

CONCLUSÕES 

Analisando a trajetória do Orçamento Participativo no Brasil e, mais precisamente, em Natal, temos 

que esse mecanismo de gestão tem promovido a ampliação da participação popular e societal nas 

arenas decisórias. 

Em Natal, não restam dúvidas quanto a importância e eficiência funcional desse mecanismo em termos 

de contribuição para o fortalecimento da gestão democrática da cidade. 

Todavia, após mais de 20 anos desde a primeira experiência de OP em Natal, a realização desse 

mecanismo na cidade ainda é definida como instável, principalmente devido a problemas inerentes a 

quebra de gestão e/ou falta de um aparato institucional mais integrado e estruturado em termos de 

atendimento as demandas priorizadas através do OP. 

Na gestão de Alves, o OP Natal viveu seu momento mais intenso e exitoso, haja vista as iniciativas da 

gestão no sentido de assegurar a abertura para a participação popular, que surtiu o efeito esperado com 

a presença de boa parcela das comunidades nas atividades desenvolvidas. 

No entanto, de forma contraditória, é também na gestão de Alves que o OP, após alcançar bons 

resultados em termos de efetivação da participação popular, tem enfrentado inúmeros obstáculos, 

chegando ao ponto de existir de forma formal, legislada, mas, na prática, não estar sendo 

operacionalizado. 

Por outro lado, dado a sua trajetória de desenvolvimento, a experiência do OP em Natal tem despertado 

o interesse de outros países, que, incumbidos da missão de consolidar a gestão participativa em suas 

cidades, tem consultado a Prefeitura do Natal para compreender melhor a metodologia diferenciada do 

OP, que permite a participação da população de forma presencial e/ou virtual24. 

O pesquisador Osmany Porto (2016), que estuda a expansão mundial do orçamento participativo, 
                                                        
24 O Banco Mundial, por meio de seu escritório no Brasil, com sede em Brasília, e da Prática Global de 
Proteção Social, localizada em Washington, escolheu Natal como destino de visita para realização da missão 
de intercâmbio de Cooperação Sul-Sul entre Rússia e Brasil, que ocorreu nos dias 01 e 02 de junho de 2017. 
De uma forma geral, o objetivo da visita foi conhecer a realidade de dois municípios que realizam o OP: Natal 
e Belo Horizonte. Buscou-se conhecer como o processo participativo é planejado e desenvolvido, quais as 
ferramentas utilizadas por esses municípios e, principalmente, qual o nível de envolvimento da população e 
o efeito que esse processo tem sobre os cidadãos. (Prefeitura do Natal, 2017 – Entrevista concedida a autora 
em 16/10/2017) 
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infere que de acordo com dados de 2013, o OP está presente em pelo menos 1.269 cidades do mundo. 

Ainda segundo Porto, o OP, na contemporaneidade, recebe mais atenção do público de fora do que de 

dentro do Brasil. Ou seja, é a proposta inovadora que, a partir de Porto Alegre-RS, ganhou o mundo, 

mas que começou a minguar dentro do próprio berço. 

Destarte, em Natal, também são muitos os desafios impostos para a continuidade do OP. Diante de um 

cenário de crise financeira e de descrédito da população para com o alcance dos objetivos esperados 

como participantes do OP, é preciso repensar a metodologia desse mecanismo em Natal, adequando-o 

a realidade atual. Não adianta apenas deliberar, mas sim, assegurar que o que é deliberado seja, de 

fato, executado – e de forma prioritária. 

Acreditamos que houve avanços em Natal. Em uma cidade por muitos anos marcada por tradições 

autoritárias e patrimonialistas, se avançou significativamente em termos de desconstrução desse 

paradigma, o que é resultado da implementação de práticas inovadores e participativas no âmbito da 

gestão pública da cidade, como o Orçamento Participativo, que efetivou, com base na inserção da 

população nas arenas de decisão, uma nova forma de planejar Natal. 

Todavia, e por fim, vale salientar que a cidade ainda carece de duas importantes bases para tornar 

estavelmente crescente o processo de consolidação da gestão democrática e participativa, que é uma base 

social mais solidificada e um governo institucionalmente mais integrado e preparado para atender aos 

anseios da população. 
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RESUMO 
Este artigo resgata aspectos problemáticos da participação, controle social e governança na interatividade de 
atores sociais, públicos e privados, protagonistas da formulação da agenda governamental. Esse trabalho também 
foi desenvolvido com o intuito de desrelativar conceitos atinentes a este problema social, no afã buscar o 
entendimento para a seguinte questão: de que modo atores, em diferentes posições institucionais, se organizam 
para impactarem o processo político de formulação da agenda governamental? Para tanto se fez uma análise 
conceitual a respeito desse fatos na hipótese de que tais atores atuem em rede com o objetivo de se apropriarem do 
fluxo de informações e, por conseguinte, do fluxo de recursos públicos, em uma estrutura relacional, tanto na 
formulação quanto no controle social e na governança das referidas políticas públicas, por meio de: políticas em 
rede; captura do Estado; e janelas de oportunidade. 
Palavras-chave: controle social; governança; políticas públicas; participação; redes. 
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ASPECTOS DA PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E GOVERNANÇA, 
NA PERSPECTIVA TEÓRICA DE POLÍTICA EM REDE, CAPTURA DO 
ESTADO E DE JANELA DE OPORTUNIDADE 

SILVA, Jessé Beserra 

HOROCHOVSKI, Rodrigo Rossi 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho diz respeito ao sensível processo, político-administrativo, de formulação da 

agenda governamental, do qual se visou resgatar aspectos problemáticos da participação popular, 

controle social, governabilidade e governança, quando da interatividade entre atores públicos e 

privados, protagonistas na formulação da agenda governamental para a formulação e implantação de 

políticas públicas. Considerando-se que, em virtude dos interesses envolvidos, esse é um atritivo 

processo político-administrativo que, por vezes, podem redundar em desgoverno, descaminho e até 

mesmo em corrupção. 

Em que pese tratar-se de um processo muito sensível, a referida interatividade entre atores públicos e 

privados é condição sine qua non para que ocorra a inclusão, na agenda governamental, de propostas 

contendo soluções plausíveis para superar um estado de coisas, para atender uma demanda social, ou 

ainda, para enfrentar problemas que o governo precisa resolver. Daí a necessidade de uma análise 

sociológica, em virtude da corrupção se tratar de um dos problemas mais danosos, na atualidade, 

sobretudo para os cidadãos da camada mais pobre da sociedade brasileira. 

O referido processo se torna ainda mais sensível porquanto, a pretexto de participarem do processo 

político, alguns desses protagonistas influenciam, negativamente, o processo da agenda 

governamental, reforçando a crença da existência de um caráter corrupto em alguns desses atores que 

se ocultam entre os demais, por atuarem em rede, os quais visam a apropriação de direitos sociais 

coletivos em benefício próprio, em detrimento dos cidadãos que demandam serviços públicos tais 

como: transporte, saúde, segurança e educação. 

Considerando-se ainda a forma generalizante e a capilaridade com que a corrupção se insere na trama 

social, este se tornou o mais agudo dos problemas advindos dos impactos negativos da referida 

interatividade, dentre tantos outros problemas que ameaçam o estado democrático de direito, no Brasil, 

neste começo do século XXI. Por essa discrepância este estudo foi desenvolvido pelo viés sociológico, 

não apenas por fazer revisões de conceitos, mas sobretudo pela análise que efetua acerca da 

intencionalidade dos referidos atores que de algum modo se esmeram em relativizá-los ou naturalizá-

los em relação à referida problemática social. 

E com fulcro nessa forma de refletir acerca dos problemas sociais, a principal questão a ser respondida 

no presente trabalho foi: de que modo atores sociais, públicos e privados, operando em diferentes 
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posições institucionais, interagem com o intuito de se apropriarem do fluxo de informações e, por 

conseguinte, de recursos públicos para atender a seus interesses particulares? As hipóteses aqui 

aventadas são as de que tais interações se dão por meio de: captura do Estado; política em rede; e 

participação popular. 

A agenda governamental, em síntese, e para os fins deste estudo, trata-se de um conjunto de planos e 

planejamentos, formulados com fulcro na lei, para que as ações governamentais que deles se originam, 

surjam em um processo de conciliação com a política nacional, por meio da interatividade entre atores 

públicos e privados que venham a apresentar soluções plausíveis para os problemas em questão e que 

o governo os reconheça não como um estado de coisas, mas como problema a ser resolvido. Ressalte-

se que, quando há essa categoria de problemas, as referidas soluções para estes somente serão bem 

encaminhadas, por parte do governo, caso seja observado o caráter da previsibilidade financeira, para 

que ocorra, em tempo hábil, o aporte dos recursos necessários e suficientes para solucioná-los. 

Para fazer face a esta demanda, além desta breve introdução, este trabalho está dividido em mais 

quatro seções, na segunda apresenta políticas públicas e o seu ciclo de formulação; na terceira faz uma 

revisão dos conceitos de: políticas em rede; captura do Estado; e janela de oportunidade; na quarta 

revisa os termos: redes sociais; participação; controle social; e governança; e na quinta seção, à guisa 

de conclusão, faz-se uma recapitulação dos assuntos abordando a importância das políticas públicas 

afirmativas e inclusivas, voltadas para a geração de emprego e renda, na busca por eliminação da 

pobreza extrema e por extensão de alcance, o crescimento econômico e o desenvolvimento territorial 

sustentável. 

1. Políticas Públicas 

As políticas públicas são compreendidas neste trabalho como sendo todas as ações (e omissões) de um 

governo, contadas com o que o referido governo planeja, elabora, executa e avalia, sobretudo aquelas 

ações voltadas para o bem-estar social, tendo em vista o bem comum da sociedade. De acordo com 

Souza (2006) “representam tudo aquilo que um governo faz, ou deixa de fazer, e que sejam passíveis 

de serem formulados cientificamente e analisados por pesquisadores independentes”. Por essa razão 

considera Souza (2006) “que o desenho institucional de um governo forma a moldura das políticas 

públicas”. Entretanto, por mais que este seja um ato discricionário do governo, suas ações deveriam 

corresponder, minimamente, aos direitos coletivos assegurados aos cidadãos pela constituição do país. 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, 
ao mesmo tempo, "colocar o governo em ação" e/ou analisar essa ação (variável 
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 
ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no 
estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 
eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 
real. (SOUZA, 2006, p. 22). 
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A expressão em epígrafe, é muito complexa exatamente por englobar todas as ações (e omissões) de 

um governo, fato que suscitaria uma revisão bibliográfica completa, todavia, em virtude do caráter do 

problema a ser explorado neste estudo, esta seção será muito breve, porém suficiente para dar conta do  

suporte teórico que requer, de acordo com Souza (2006) “pressupostos analíticos que regeu a 

constituição e a consolidação de estudos sobre políticas públicas”, compreendidas como ações 

governamentais advindas de uma agenda negociada, politicamente, por meio de um atritivo processo 

decisório que define tanto o que será quanto o que não será executado. 

O pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação dos estudos sobre 
políticas públicas é o de que, em democracias estáveis, política pública é tudo aquilo 
que o governo faz, ou deixa de fazer, que é passível de ser: (a) formulado 
cientificamente e (b) analisado por pesquisadores independentes. (SOUZA, 2006, p. 
22). 

As ciências sociais tratam as políticas públicas como sendo um instrumento de planejamento, 

essencialmente político, que coloca o governo em ação. Para fins cognitivos, este trabalho as tem como 

um conjunto de planos cujos efeitos são voltados, prioritariamente, para atender demandas de natureza 

política, econômica, social e ambiental; e, secundariamente, para servirem como mola propulsora da 

economia nacional, quando vistas como investimentos públicos destinados ao crescimento econômico 

de um país e por via de consequência para o desenvolvimento social. Desse modo, para fins de estudo 

as políticas públicas são subdivididas por tipologias teóricas, das quais Souza (2006) desenvolveu suas 

teses com base em quatro formas distintas descritas pelo teórico Theodor Lowi como sendo políticas 

públicas: distributivas; regulatórias; redistributivas; e constitutivas. 

Theodor Lowi (1964; 1972) desenvolveu a talvez as mais conhecidas tipologias 
sobre política pública, elaboradas através de uma máxima: a política pública faz a 
política. Com essa máxima Lowi quis dizer que cada tipo de política pública vai 
encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas em torno de sua 
decisão passam por arenas diferenciadas. Para Lowi, a política pública pode assumir 
quatro formatos. O primeiro é o das políticas distributivas, decisões tomadas pelo 
governo, que desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos 
mais individuais do que universais, ao privilegiar certos grupos sociais ou regiões, 
em detrimento do todo. O segundo é o das políticas regulatórias, que são mais 
visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse. O 
terceiro é o das políticas redistributivas, que atinge maior número de pessoas e impõe 
perdas concretas e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e 
futuro para outros; são, em geral, as políticas sociais universais, o sistema tributário, 
o sistema previdenciário e são as de mais difícil encaminhamento. O quarto é o das 
políticas constitutivas, que lidam com procedimentos. Cada uma dessas políticas 
públicas vai gerar pontos ou grupos de vetos e de apoios diferentes, processando-se, 
portanto, dentro do sistema político de forma também diferente. (SOUZA, 2006, p. 
26). 

O estudo mais aprofundado para uma análise de políticas públicas também passa pelas principais fases 

de sua formulação, entretanto para atender os fins deste estudo, serão consideradas apenas uma das 

sete principais fases, quais sejam: identificação do problema; formação da agenda; formulação de 

alternativas; tomada de decisão; implentação; avaliação e extinção. Com destaque para a segunda fase, 
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formulação da agenda, que é o momento no qual, efetivamente, há a possibilidade de resolução de 

uma demanda social a ser efetivada pelos empreendedores contratados por gestores de políticas 

públicas. 

A formulação da agenda é constituída dos seguintes estágios: definição de agenda, identificação de 

alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e avaliação. O estudo detalhado 

dessas fases se convencionou denominar de ciclo das políticas públicas, pois de acordo com Souza 

(2006) esta foi a forma como o estudo das políticas públicas surgiu nos Estados Unidos da América, no 

pós-guerra, no segundo quartel do século XX, rompendo com a tradição europeia de estudos e 

pesquisas dessa área, os quais, erroneamente, se concentravam na análise do Estado e suas instituições 

em detrimento da produção política das ações de governo como se procede na atualidade. 

Entender a origem e a ontologia de uma área do conhecimento é importante para 
melhor compreender seus desdobramentos, sua trajetória e suas perspectivas. A 
política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica nasce nos 
EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição europeia de estudos e 
pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais na análise sobre o Estado e 
suas instituições do que na produção dos governos. Assim, na Europa, a área de 
política pública vai surgir como um desdobramento dos trabalhos baseados em 
teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes 
instituições do Estado - o governo -, produtor, por excelência, de políticas públicas. 
Nos EUA, ao contrário, a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações 
com as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos 
estudos sobre a ação dos governos. (SOUZA, 2006, p. 22-23). 

A produção acadêmica norte-americana, em meados do século XX, dinamizou, mundialmente, o 

estudo das políticas públicas, com suas teses mais coerentes com governos republicanos, cujos 

expoentes foram: H. Laswell; H. Simon; C. Lindblom; e D. Easton, os quais, de acordo com Souza 

(2006) “romperam com a formulação teórica europeia decorrente dos diversos regimes monárquicos 

absolutistas”, porque passaram, apresentavam uma forte expressão estatal. A visão acadêmica norte-

americana virou essa página, deixando o papel do Estado e suas instituições em segundo plano, 

passando o foco diretamente para as ações governamentais que, no entender desses autores, seriam que 

efetivamente a sua materialização. 

[...] Laswell introduz a expressão policy analysis (análise de política pública), ainda 
nos anos 30, como forma de conciliar conhecimento científico/acadêmico com a 
produção empírica dos governos e também como forma de estabelecer o diálogo 
entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo. Simon introduziu o conceito 
de racionalidade limitada dos decisores públicos (policy makers), argumentando, 
todavia, que a limitação da racionalidade poderia ser minimizada pelo conhecimento 
racional. Para Simon, a racionalidade dos decisores públicos é sempre limitada por 
problemas tais como informação incompleta ou imperfeita, tempo para a tomada de 
decisão, auto interesse dos decisores, etc., mas a racionalidade, segundo Simon, 
pode ser maximizada até um ponto satisfatório pela criação de estruturas (conjunto 
de regras e incentivos) que enquadre o comportamento dos atores e modele esse 
comportamento na direção de resultados desejados, impedindo, inclusive, a busca de 
maximização de interesses próprios. Lindblom questionou a ênfase no racionalismo 
de Laswell e Simon e propôs a incorporação de outras variáveis à formulação e à 
análise de políticas públicas, tais como as relações de poder e a integração entre as 
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diferentes fases do processo decisório o que não teria necessariamente um fim ou um 
princípio. Daí por que as políticas públicas precisariam incorporar outros elementos 
à sua formulação e à sua análise além das questões de racionalidade, tais como o 
papel das eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse. Easton 
contribuiu para a área ao definir a política pública como um sistema, ou seja, como 
uma relação entre formulação, resultados e o ambiente. Segundo Easton, políticas 
públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que 
influenciam seus resultados e efeitos. (SOUZA, 2006, p. 04). 

A consciência de que os processos políticos acontecem em ambientes nada plácidos reforça a ideia de 

olhar com lente de aumento a fase mais sensível da agenda governamental, a qual tem como ápice a 

formulação das políticas públicas, pois de acordo com Souza (2006) “comporta uma gama de medidas 

governamentais para fazer face às demandas sociais” de caráter econômico, social, ambiental e até 

mesmo políticas e com base nessa nova concepção teórica-histórica, norte-americana, está calcada em 

três palavras: policy; politics; e plans, as quais, na língua portuguesa, apresentam três distintas 

acepções: a de princípios (policy); a de poderes (politics); e a de planos (plans). 

Daí por que as políticas públicas precisariam incorporar outros elementos à sua 
formulação e à sua análise além das questões de racionalidade, tais como o papel das 
eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse. Easton contribuiu 
para a área ao definir a política pública como um sistema, ou seja, como uma relação 
entre formulação, resultados e o ambiente. Segundo Easton, políticas públicas 
recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que influenciam seus 
resultados e efeitos. (SOUZA, 2006, p. 04). 

Tais acepções possibilitam, de acordo com Souza (2006) “averiguar que há nas políticas públicas 

possuem um denominador comum - os princípios jurídicos (policies)” - materializado por: diretrizes, 

doutrinas, orientações, prioridades, metas, objetivos, limites e coerções; que tais ações, via de regra, 

representam o exercício do poder-dever-de-agir (politics); e que, eventualmente, se apresentam sob a 

forma de projetos ou plano de trabalhos (plans) com o estabelecimento de alcance, limites de recursos 

e prazos de execução, tacitamente determinados. 

No que diz respeito as fases de formação das políticas públicas destaca Oliveira (2013) “que esses 

momentos passam necessariamente pela valorização de todos os níveis governamentais: federal, 

estadual e municipal”, mas principalmente o municipal, pois de acordo com Oliveira (2013) “quanto 

mais próximo da demanda popular mais apto esse governo estará para incrementar e para acompanhar 

o desempenho das referidas ações”, cujo fórum adequado, as audiências públicas, abram o diálogo e o 

espaço para a participação popular na busca por consenso entre os vários grupos de interesse, com 

vistas a uma conciliação local, regional ou nacional. 

As referidas audiências públicas, conforme consta em Brasil (2009) “foram criadas com o intuito de 

possibilitar a participação popular”, todavia estas se tornaram uma arena de lutas na qual atores 

privados, organizados em rede, buscam amenizar perdas maiores ou eliminar risco de perdas menores 

em conflitos de interesses. Desse modo atores protagonistas se articulam, de acordo com seus 

interesses, trazendo para a formulação da agenda, por intermédio de sua influência (captura do Estado), 
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uma abordagem governamental impositiva (top-down) de cima para baixo em detrimento da vontade 

popular; e quando certas políticas públicas muito lhes interessam, mas nem tanto ao governo, estes 

atores se articulam passando a impressão de uma abordagem mais democrática (bottom-up), de baixo 

para cima. 

As intervenções governamentais, de acordo com Souza (2006) “são estritamente top-down, visando a 

reprodução de modelos autoritários específicos”, dos quais aqueles que são fundamentais no início não 

são suficientes importantes no processo como um todo, porquanto carecem de decisões de governo que 

ouçam os atores privados de maneira que os problemas tendam a ser tratados, especificamente, nos 

níveis locais e regionais, para uma região ou setor, os quais requerem respostas feitas sob medida para 

cada pleito, como se fossem estritamente bottom-up (decisões populares participativas, de baixo para 

cima) ou top-down no caso demanda judicial. 

Isto significa que medidas conjunturais específicas, de acordo com Souza (2006) “estão contidas na 

agenda de governo, e deveriam ser formuladas bottom-up e implementadas top-down”, envolvendo 

tanto quanto possível o setor privado, diferentemente do modo como esses atores vêm operando 

conjuntamente, em consórcio, condomínio por associações, alianças, redes ou em formas 

aglomerações geográficas, formando um sistema composto por organizações afins, com identidade e 

estratégias próprias na dinâmica da competição e na busca incessante por vantagens competitivas. 

Em relação ao modo de formulação da agenda governamental (bottom-up – top-down), houve na 

história da formação dos Estados nacionais várias tentativas de emancipação da sociedade, de modo a 

libertá-la dos interesses particulares de atores sociais que buscavam cercear direitos coletivos dos 

cidadãos, sobretudo daqueles menos favorecidos do ponto de vista econômico. As tais tentativas 

visavam não apenas as mudanças estruturais na conjuntura econômica e social dos Estados, mas 

também uma transformação conjuntural, ideológica, a partir de uma revolução na superestrutura, tendo 

em vista a conquista e o controle governamental. 

A conjuntura de um Estado, em termos de governança de políticas públicas, pode ser traduzida pelas 

condições psicossociais de sua sociedade, condições que, em tese, também deveria orientar as ações 

governamentais em uma progressiva mudança rumo à desconcentração, a descentralização e a 

flexibilização da prática centralizadora (top-down), para práticas participativas na formulação da agenda 

política, por meio de um processo decisório participativo, com intervenções de baixo para cima 

(bottom-up). 

Este seria um modelo de participação popular no processo de formulação das políticas públicas para 

que os diversos governos pudessem adotá-lo. Entretanto é refutado pela concepção weberiana 

posicionada entre o capitalismo e o socialismo, sobretudo quando Weber (1991) assevera que “o 

governo é o representante político legal do Estado, sendo, pois, o maior responsável pela condução da 

formação de sua agenda” que, em tese, redunda em uma formulação, implementação e controle das 
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políticas públicas (top-down). A elaboração de ações de governo dentro desse pressuposto weberiano 

colide cabalmente com projetos políticos privatizantes mesmo não tendo aderido à concepção 

estatizante e de monopólio do poder socialista. 

Sociologicamente, o Estado não pode ser definido em termos de seus fins. [...] 
Dificilmente haverá qualquer tarefa que uma associação política não tenha tomado 
em suas mãos, e não há tarefa que se possa dizer que tenha sido sempre, 
exclusivamente e peculiarmente, das associações designadas como políticas: hoje o 
Estado moderno, ou historicamente as associações que foram predecessoras do 
Estado moderno.[...] Em última análise, só podemos definir o Estado moderno, 
sociologicamente em termos de meios específicos peculiares a ele, como peculiares 
a toda associação política, ou seja, o uso da força física. (WEBER, 1991, p. 98). 

Assim foi que Weber definiu o Estado, como sendo uma liderança de um grupamento humano de um 

determinado território, legitimando-o sendo por este legitimado, expropriando os poderes privados pelo 

monopólio da violência em prol da segurança coletiva. A referida é que a liderança conquista aos 

detém e os utiliza soberanamente na manutenção do monopólio da violência, dentro de um 

determinado território ocupado por esse referido grupamento humano. Dessa dicotomia, expropriação 

dos poderes privados e monopólio da violência, o Estado faz surgir a soberania, entendida como sendo 

uma autodeterminação do grupamento que ocupa o território. “O Estado só pode existir sob a condição 

de que os homens dominados se submetam à autoridade continuamente reivindicada pelos 

dominadores”. (WEBER, 1982, p. 98). 

Entende-se território não apenas como sendo uma região mas sim como sendo uma área reivindicada 

ou controlada por um Estado, ou por Atores Políticos organizados em rede sociais (ou não), oriundos 

dos mais diversos grupamentos humanos, onde exercem algum poder, cuja base jurídica é 

normalmente fundamentada por conflitos, em grande parte, aderidos por uns e contestados por outros, 

que por tais situações são identificados como oposição ou resistentes, os quais são, via de regra, 

alijados do processo social de posse do território e que ao Estado deu origem. 

Quanto ao território a que as políticas públicas devem abranger, não se refere àquela porção contínua 

da superfície terrestre, apropriada por indivíduos ou grupos humanos, mas sim ao espaço simbólico nos 

quais uma sociedade, estabelecendo suas fronteiras reais ou simbólicas estabelecem limites de 

convivência e exercem, naquele espaço, alguma relação ou prática de poder sobre aqueles que o 

aderem bem como sobre aqueles que em nome de uma resistência o rejeitam e por isso mesmo são 

boicotados, sublimados e marginalizados. 

Daquilo que se diz respeito do poder e da estrutura que o conquista e o mantém, há que se refletir que 

em quase todos os agrupamentos, sejam de humanos, de animais e até de insetos, há sempre uma 

estruturação hierárquica que os coordena. Poder, do Latim Potere é literalmente o direito de deliberar, 

de agir, de mandar; e dependendo do contexto, corresponde à faculdade do monopólio da violência para 

exercer a autoridade, a soberania, e ainda, em dada circunstância a posse do domínio territorial, da 

influência e da força no império da autodeterminação. 
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Há na atualidade um questionamento muito sério a respeito do direito de deliberar e exercer atos de 

soberania em um território, sobretudo acerca do direito de quem detém o poder exercer o monopólio 

da violência. Muito embora o conceito de poder ainda não tenha encontrado um consenso, considera-

se neste trabalho o conceito eurocêntrico porquanto ele contempla a capacitação ou a captura de 

recursos estruturados que dão origem a estrutura de poder e a sua correspondente resistência, quase 

sempre negada, escondida, subvertida, excluída, marginalizada quando não sublimada na trama social. 

E em havendo tais relações de poder, sobretudo aquelas que resultam em fluxos assimétricos de 

recursos, haverá sempre uma resistência correspondente a este como uma recíproca totalmente 

verdadeira que encontra óbices de toda ordem para que ocorra a inclusão, na agenda governamental, de 

propostas contendo soluções plausíveis para superar um estado de coisas, para atender uma demanda 

social, ou ainda, para enfrentar problemas que o governo precisa resolver. 

Neste ponto há que se destacar os atributos que distinguem um estado de coisas de um problema, bem 

como de uma demanda social, considerando-se que as referidas situações precisam ser enfrentadas, 

cada uma de um modo diferente para que se obtenha resultados efetivos. Dessa forma, compreende-se 

como sendo um estado de coisas: a discriminação racial, a exclusão das pessoas com necessidades 

especiais, o desemprego, a falta de moradia, a falta de reforma agrária, a pobreza extrema, a degradação 

ambiental, todas consideradas como situações incômodas, injustas e socialmente indesejáveis, todavia 

não chegam a ser  consideradas como problemas que o governo precise resolver urgentemente pois, ao 

longo do tempo tais situações foram sendo naturalizadas pela sociedade. 

Há que se ressaltar que estados de coisas estão contidos em diversas sociedades, entretanto no decorrer 

da formação da sociedade brasileira estes se agravaram em decorrências espoliação material (das 

riquezas nacionais) e humana (por conta da escravidão) nos 337 anos em o Brasil permaneceu como 

colônia de exploração portuguesa e que os governos republicanos nos últimos 187 anos ainda não 

foram capazes de corrigir. Ademais, na maioria dos casos, um estado de coisas não é, de imediato, 

reconhecido como um problema a ser resolvido por governantes, porquanto a sua desnaturalização 

poderia gerar demandas de toda ordem e assim poderiam ameaçar interesses particulares ou de grupos 

de atores privados considerados poderosos por sua participação social, mormente na composição da 

agenda política. 

A participação social é fator preponderante na composição da agenda em virtude da necessária 

interatividade entre atores protagonistas na formulação de políticas públicas. Todavia, apesar do rigor 

das normas vigentes para o acompanhamento do referido processo, tanto por controladores internos 

quanto por controladores externos, vez por outra há a ocorrência fatos ou situações problemáticas que 

o impactam negativamente o processo político da agenda governamental. Desse modo, na perspectiva 

da sustentabilidade, considerar-se-á que problema é uma discrepância entre o status quo e uma 

situação esperada, tida como uma condição: ideal, possível e almejada. Ressaltando-se que a 
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disparidade entre um ponto e outro, via de regra, gera pleitos populares ou demandas de caráter 

jurídico político, econômico, social e ambiental. 

No que diz respeito ao controle social das políticas públicas, termo originado da palavra inglêsa 

accountability, empregado para se referir à avaliação de resultados de uma política pública, bem como 

para averiguar a responsabilidade de governantes em relação aos seus atos de ofício (competência, 

finalidade, forma, motivo, objeto). Desse modo o controle social, atribuição dos Tribunais de Contas 

de estados e municípios e do Tribunal de Contas da União, deveria se ater à análise do resultado das 

políticas públicas, com base nos princípios constitucionais para a Administração Pública (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) e nos conceitos administrativos de eficiência e 

eficácia, no acompanhamento daquilo que a sociedade deve manter sobre controle acerca dos atos 

formais dos governantes. 

As ações de governo, em um Estado nacional moderno, somente se concretizam por meio de duas 

condicionantes, a governabilidade e a governança. A governabilidade compreendida neste trabalho 

como sedo o modo com que um governante obtém e mantém o apoio tanto das forças políticas quanto 

dos movimentos sociais, para a aquiescência de seus planos de governo. Enquanto que governança é a 

efetividade obtida por meio da capacidade técnica administrativa dos burocratas do Estado selecionados 

para assessorar um governante, para que este, por seu turno, alcance efetividade nas suas ações do 

governo. 

A governabilidade depende mais da capacidade de articulação política do governante, enquanto que a 

governança depende mais da competência gerencial do governante sobre seus assessores e técnicos 

que compõem a burocracia estatal. Entretanto um governante não é onisciente, muito menos 

onipresente, o que favorece a ocorrência de fatos e ou situações na atividade política que, quando não 

são bem conduzidas e controladas, podem possibilitar a ocorrência de desgoverno, descaminho e até 

mesmo a corrupção. Esses fatos ou situações da lida política, definitivamente, não se revelam às claras, 

mas os atores que os praticam operam de forma velada ou até mesmo de forma simbólica. 

Por seu turno a governança, é um conceito bastante amplo que surgiu no pós-regime militar como 

resposta à complexidade das novas formas de governo, onde as tradicionais têm sido insuficientes para 

atender a diversidade das preferências dos grupos sociais. A governança dessas informações, com 

fulcro nas relações que emergem dessa interação, são deveras relevantes para um seguro planejamento 

e implementação de estratégias destinadas ao fortalecimento da participação popular e da ação coletiva 

dos demais atores envolvidos nesse processo político. 

2. Conceitos e Teoria  

A discussão acerca da formulação da Agenda Governamental se dá em vários fóruns das três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal) e o trato aos temas ocorre de modo multidisciplinar. Desse 
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modo, para fazer face a transversalidade observada, nos temas evocados, faz-se necessário consultar 

um escopo teórico-conceitual embasado em diversos campos do saber, para que se possa corroborar ou 

refutar as teses, as representações, as formulações e as enunciações que naturalizam problemas e 

relativizam os referidos conceitos. Há que se ressaltar neste estudo que os temas que são articulados 

pelos atores protagonistas neste processo político, mas os inputs advêm de várias instâncias que de 

acordo com Souza (2006) influenciam seus resultados e efeitos. “[...] políticas públicas recebem inputs 

dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que influenciam seus resultados e efeitos”. (SOUZA, 

2006, p. 24). 

O marco teórico separado para este estudo foi particularmente buscado nas teses da pesquisa social com 

o intuito de lançar luz sobre os aspectos problemáticos da referida interatividade entre protagonistas, 

quando da formulação da agenda governamental, o qual se baseia precipuamente nos fundamentos das 

ciências sociais, pois enquanto campo de estudo multidisciplinar que cuida, de acordo com 

Horochovski (2007) “de avaliar o funcionamento de conceitos em realidades” nas quais estejam 

relativizados. Desse modo abrangem aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais, sem 

desprezar as contradições e complexidades observadas na trama social de um determinado território. 

Função essencial da pesquisa social [...] é avaliar o funcionamento de conceitos em 
realidades espaço-temporais particulares, onde provavelmente eles encontram-se 
relativizados, apresentam-se de modo específico (quando não ambíguo), num 
movimento que permite sua atualização. (HOROCHOVSKI, 2007, p. 78). 

A análise do tema e de assuntos transversais constantes do presente trabalho, requer um suporte teórico 

conceitual que os tornem mais cognitivos. Desse modo os principais conceitos a serem considerados 

neste estudo são: políticas em rede (policy network); captura do Estado (rent-seeking); e janela de 

oportunidade (window of opportunity). Para tanto há que revisar as teorias relativas a redes sociais, 

participação, controle social e governança, ao tempo em que analisa e discute o Estado, governo, 

território, poder e resistência na trama social. 

A teoria de redes sociais não é muito nova, todavia há um crescente interesse por esse campo de estudo 

acerca do qual, os principais teóricos são unanimes em asseverar que atores sociais, sejam eles 

públicos ou privados, independentemente da impressão que almejam transmitir publicamente, não 

atuam de forma isolada, mas sim em grupos, guiados por uma natureza relacional que os agregam em 

seu principal objetivo - a captura do Estado. Esses mesmos teóricos nos ensinam que tais atores quando 

menos ambiciosos interagem incessantemente para a obtenção de centralidade em seus nichos de 

atuação para a captura dos fluxos de informações que lhes favoreçam e, por conseguinte, dos fluxos de 

recursos. 

A teoria de políticas em rede (policy network) surge no contexto do estudo de redes sociais e políticas 

públicas, donde se verifica que o impacto de ações veladas de atores sociais, quando da formulação das 

políticas públicas, que pode indicar a origem de um dos mais graves problemas sociais no Brasil, a 
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nefasta corrupção cuja origem está interação de atores, públicos e privados, na formulação da agenda 

governamental, contraditoriamente, se valendo de procedimentos legais tais como: a participação 

popular, o controle social e a governança das políticas públicas, para benefício privado em detrimento 

do interesse público. 

O conhecimento prévio das relações dos referidos atores, de suas ações coletivas, e dos resultados 

obtidos nessa nefasta interação, permitem compreender não apenas as representações que delas 

surgem, bem a forma como se desenvolvem essas estruturas sociais, os padrões de comportamento 

desses atores sociais e os seus movimentos coletivos que podem que contaminam o sensível processo 

político de formulação da agenda governamental, quando estes buscam direcionar os resultados 

esperados das políticas públicas dela resultantes. 

A teoria da captura do Estado (rent-seeking) advém de uma antiga pesquisa acerca de grupos de 

interesse que articulavam a política em rede atualmente conhecida como a teoria de redes, com uma 

aplicação mais especifica voltada para a análise da política regulatória. Todavia, desde que STIGLER 

(1971) fez sua formulação tido como pioneira da teoria econômica da regulação, tornou-se conhecida 

como teoria da captura, ao adotar o pressuposto utilitarista de que o Estado é uma potencial fonte de 

recursos, cujo uso pode beneficiar ou prejudicar, seletivamente, atores sociais indústrias e profissões. 

Desse modo STIGLER (1971) assevera em sua teoria da captura no intuito de explicar que em relação 

à regulação econômica, atores privados receberão benefícios e o Estado é quem arcará com os ônus, que 

forma ela terá e quais serão os seus efeitos sobre a alocação de recursos. Tal como a teoria 

macroeconômica neoclássica, a teoria da captura pressupõe que os homens perseguem seus interesses 

e fazem-no de modo racional, o que permite prever e analisar os comportamentos dos agentes 

econômicos. 

Uma decorrência comportamental do pressuposto da racionalidade é a busca da maximização dos 

lucros no mercado. Essa racionalidade é também verificada no sistema político, visto como 

instrumento para a realização de interesses de grupos de atores sociais. A teoria da captura analisa o 

comportamento político com parâmetros da análise econômica. Dois tipos de atores insiders do 

sistema político são relevantes nessa análise: os políticos, tanto os representantes eleitos como os 

nomeados por eles, e os reguladores, membros da burocracia pública de carreira ou políticos 

(nomeados ou eleitos). 

Disso decorre a possibilidade de se analisar a RE como inserida em uma estrutura racional de oferta e 

demanda. Pelo lado da demanda estão os grupos de interesse ligados às diversas indústrias, outsiders que 

desejam RE em seu próprio benefício, conhecem os interesses dos políticos – dinheiro para financiar 

campanhas eleitorais, votos e cargos para seu séquito (nos setores privado ou público) – e lhes 

oferecem vantagens em troca de políticas regulatórias. No lado da oferta estão os políticos que, cientes 

de que os grupos de interesse querem RE a seu favor, dispõem-se a barganhá-la. Assim, estruturam-se 
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as condições para a troca. o Estado brasileiro está capturado por uma coalizão política que se 

beneficia, por um lado, de um dos mais altos juros, reais do mundo e, por outro, de um câmbio 

sobrevalorizado. 

Desta forma, este trabalho valeu-se da expertise contida nos conceitos de: trajetória dependente, 

conforme descrito por Bernardi (2012); e de janela de oportunidade conforme descrito por Kingdon 

(1984), consagrados pelo viés sociológico porquanto possibilitarão verificar a gênese dos problemas 

sociais e a forma de construção da agenda governamental. E de igual modo se valeu da expertise de 

análise descrita por Souza (2006) pontes entre as diferentes vertentes das teorias neo-

institucionalistas e a análise de políticas públicas, para fazer face às políticas públicas. 

[...] trata dos principais conceitos e modelos de análise de políticas públicas, 
buscando sintetizar o estado-da-arte da área, ou seja, mapear como a literatura 
clássica e a mais recente tratam o tema. [...] busca também construir algumas pontes 
entre as diferentes vertentes das teorias neo-institucionalistas e a análise de políticas 
públicas. (SOUZA, 2006, p. 21). 

O conceito de trajetória dependente descrito por Bernardi (2012) é oferecido como uma ferramenta 

analítica empregada para possibilitar o entendimento da importância de eventos anteriores e processos 

sociais ocorridos em sequências de eventos, não reprodutivos, que podem desencadear processos de 

dependência da trajetória até que ocorra o completo desenvolvimento de um fenômeno, como é o caso 

do objeto deste trabalho. 

[...] ao se tentar desvendar algo como, de fato, a história importa, divergências 
consideráveis surgem entre os autores na definição de mecanismos explicativos, na 
importância concedida ao tema da contingência e na própria especificação dos tipos 
de sequências de eventos que poderiam ser considerados como dependentes da 
trajetória. (BERNARDI, 2012, p. 137-164). 

Enquanto que o conceito de janela de oportunidade descrito por Kingdon (1984) permite compreender 

o modo de inserção, na agenda governamental, de um ou mais problemas, para os quais existam linhas 

de ação ou uma solução plausível de ser executada que, via de regra, dão origem às políticas públicas. 

Para Kingdon (1984) este é um momento propício para a formulação ou alteração de uma agenda 

política que geralmente resulta na implementação de uma ou mais políticas públicas. Desse modo 

empregar-se-á o conceito de janela de oportunidade: “[...] momento em que os três fluxos – problemas, 

soluções e política - que são independentes convergem para um denominador comum [...] a mudança 

da agenda política ocorreria quando houvesse uma convergência entre os três criando uma janela de 

oportunidades” (KINGDON, 1984, p. 165). 

Para permitir o entendimento daquilo que diz respeito às interações de atores protagonistas na 

formação da agenda, de acordo com Lavalle (2007) a pluralidade dos atores sociais privados, operando 

socialmente por meio de suas interações, e de suas respectivas intenções particulares, impactaram 

cabalmente não apenas o sensível processo político de formulação da agenda governamental, mas 

também a forma de agir dos atores públicos enquanto formuladores, implementadores e avaliadores 
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das referidas políticas públicas, o que fez despertar uma crítica muito forte no seio da sociedade civil 

redundando em uma reação político-jurídica que causou espécie no mundo acadêmico. 

A extraordinária atenção suscitada pela sociedade civil, no mundo acadêmico e nos 
circuitos nacionais e internacionais de formuladores de políticas públicas contribuiu, 
paradoxalmente, para eclipsar as organizações civis reais, sua diversidade, lógicas 
de atuação e dinâmicas de interação com outros atores. (LAVALLE, 2007, p. 465). 

No que diz respeito às janelas de oportunidade (windows of opportunity) de acordo com KINGDON 

(1984) há na trama social um momento conjuntural em que os pleitos ou demandas populares, as 

soluções, e as condições políticas favoráveis a estas convergem em um encontro, estrategicamente 

planejado, no qual havendo recursos públicos disponíveis e o interesse político em solucioná-las, essa 

convergência a qual denominou de janela de oportunidade, se materializa naquilo que se 

posteriormente se convencionou denominar de agenda governamental, cujo somatório de vetores, caso 

resultassem positivamente, redundariam na formulação de políticas públicas. 

A convergência desses fluxos (coupling), de acordo com KINGDOM (1984), efetivada pelos 

empreendedores ou gestores de políticas públicas (policy entrepeneurs), quando encaminhados a um 

ponto comum, faz surgir uma janela de oportunidade (window opportunity) que possibilita uma 

agenda política (agenda setting), na qual tais pleitos são inseridos para oportunizarem o planejamento 

e a implementação das políticas públicas. 

Desse modo, termo janelas de oportunidades (windows oppotunity), diz respeito ao momento 

auspicioso no qual atores sociais, públicos e privados, se articulam em uma conjuntura propícia para 

darem causa às ações de governo, diante de uma demanda social, para a qual existam recursos públicos 

disponíveis e uma solução empresarial ou governamental, plausível e exequível do ponto de vista 

político, jurídico, econômico, social e ambiental. 

No referido modelo proposto por KINGDOM (1984) representado na Figura 01, o fluxo dos 

problemas é fundamentado por indicadores de crises, eventos focais e "feedback" de ações; o fluxo das 

soluções é justificado por viabilidade técnica, aceitação social e custos toleráveis; e o fluxo das 

condições políticas favoráveis diz respeito ao psicossocial (moral ou humor social) e a capacidade de 

reivindicação da sociedade, juntamente com as forças políticas organizadas, capazes de levar a bom 

termo os pleitos sociais. 
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FIGURA 01 – Modelo dos fluxos múltiplos 

Fonte: Adaptado de KINGDOM (1984) 

O controle social de acordo com Queiroz (2007) é uma atribuição constitucional dos Tribunais de 

Contas de estados e municípios, bem como do Tribunal de Contas da União, podendo ainda ser 

compreendido como um controle exercido pela participação do cidadão na gestão pública, sendo desta 

forma um mecanismo de pressão popular e de fortalecimento da cidadania na prevenção de desvios de 

finalidade e contramedida para fazer face à avançada onda de corrupção. No que diz respeito à 

participação social, ela efetivamente ocorre quando parte da sociedade é incluída na formulação, 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas em alguns casos é assegurada na própria lei que as 

institui. 

Para um controle social mais efetivo, além daquele que é exercido pelos órgãos 
constitucionais que possuem essa atribuição, é fundamental que sejam incentivados 
os mecanismos que induzam a participação da sociedade no processo de formação e 
gestão das políticas públicas particularmente nas etapas da formulação e avaliação 
das mesmas (QUEIROZ, 2007, p. 76). 

Assim é que o controle social se revela como complemento indispensável ao controle institucional, 

exercido pela participação de cidadãos e dos órgãos fiscalizadores, conforme pode-se constatar no 

exemplo contido na Figura 2, meios muito simples pelos quais cidadãos comuns possam desempenhar, 

de per si, de maneira eficaz, sem que seja necessário um dispêndio enorme de recursos para mobilizá-

los, de modo a que recebam as informações e reajam em tempo hábil, com as orientações necessárias 

para fazer face a atos governamentais lesivos a direitos adquiridos e ao interesse público. 
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FIGURA 02 – Exemplo de Controle Social 

 
Fonte: Adaptado de um panfleto distribuído pela Associação dos Professores do Paraná 

(2017). 

Assim, no caso de segurança pública, saúde e educação, a sociedade participa ativamente mediante os 

Conselhos em nível municipal, estadual e nacional. Audiências públicas, encontros e conferências 

setoriais são também instrumentos que vem se afirmando nos últimos anos como forma de envolver os 

diversos seguimentos da sociedade em processo de participação e controle social, com fulcro na 

natureza relacional dos atores sociais na busca de seus interesses, as quais, em suma, fundamentam 

teoricamente o escopo deste trabalho. 

No que diz respeito à participação popular fiscalizadora das ações de governo, de acordo com a 

Legislação brasileira, todos os poderes públicos, em todas as esferas e níveis da administração pública, 

estão obrigados a assegurá-la, portanto, não é mais um ato discricionário ou uma questão de 

preferência política do gestor público, mas sim uma obrigação do Estado e um direito do cidadão. O 

parágrafo único, do Artigo 48, da Lei Complementar nº 131 (Lei da Transparência), de 27 de maio de 

2009, ratifica que participação social assegurada por meio do acesso da sociedade às informações, pois 

a lei assim determina: 

A transparência será assegurada, também, mediante: “I – incentivo à participação 
popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; [...] “II – 
liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, 
de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público. (BRASIL, 2009). 

A participação da sociedade na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas em 

alguns casos é assegurada na própria lei que as institui. Assim, no caso da Educação e da Saúde, a 

sociedade participa ativamente mediante os Conselhos em nível municipal, estadual e nacional. 

Audiências públicas, encontros e conferências setoriais são também instrumentos que vem se 

afirmando nos últimos anos como forma de envolver os diversos seguimentos da sociedade em 
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processo de participação, controle social e Governança. 

A participação é algo recente no Brasil, mas vem crescendo exponencialmente, sobretudo após a 

promulgação da Constituição Cidadã em 1988, por meio da reocupação de espaços de cidadania se 

tornou mais efetiva e visa estabelecer um controle social forte e a necessidade de uma sociedade 

atuante torna-se ainda maior, em razão da extensão territorial brasileira e do grande número de 

municípios que possui este país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise qualitativa do problema, com base nas perspectivas conceituais de política em rede, captura 

do estado e de janela de oportunidade, foi efetiva porquanto revelou um dos maiores problemas na 

interação entre atores públicos e privados, protagonistas nas ações de governo, o qual se revela em 

uma forma lesiva da legítima participação popular, tanto na formulação da agenda governamental 

quanto no controle social e governança das políticas públicas, porquanto protagonista da agenda 

governamental atuaram na formulação das respectivas políticas públicas para delas se locupletarem, 

bem como das demais benesses da proximidade com o poder, em detrimento dos alijados desse 

processo político e dos resistentes. Esses atores protagonistas, no afã de obterem sucesso em seus 

intentos atuam em rede, valendo-se de procedimentos legais tais como: a participação popular, o 

controle social e a governança das políticas públicas, para benefício privado, em detrimento do 

interesse público. Esse problema se torna ainda mais grave ao se constatar que os atores que 

geralmente dão causa a esse problema estão, de forma complexa, presentes em todas as esferas de 

poder e, de forma contraditória, em todas as camadas da sociedade brasileira, os quais contaminam o 

processo político nacional, sobretudo no momento da formulação da agenda governamental. 

Auferiu-se neste estudo que uma das mais eficazes formas de se relativar um problema, ou algo 

inaceitável, é pelo poder da enunciação. Desse modo, a relativisação do problema deste estudo se dá 

pela enunciação daquilo que se houve, se lê e se fala a respeito deste, por meio de informações 

pontuais disseminadas em matérias seletivamente veiculadas cujo teor e enredo faz o diletante crer que 

este problema em nada difere dos demais oriundos da conjuntura moderna, e que a interação entre 

atores públicos e privados faz parte do jogo político e não há nada do que se estranhar no fato de 

serem protagonistas na formulação da agenda governamental. 

Desse modo tal problema passaria a ser percebido como socialmente aceitável ou normal. E assim é que 

o processo de formação da agenda passa, propositalmente, a ser confundido com negociação, ou gestão 

de crise, na qual o processo político administrativo da arte de governar vai se resumindo a meros 

fechamentos de acordos entre grupos de atores hegemônicos, os quais agindo em prol de seus 

interesses paraticulares, exercem o poder, na forma de política em rede, em detrimento do interesse 

público, dos alijados do referido processo e dos resistentes. 
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Importou buscar, neste trabalho, o entendimento de como esses atores, em diferentes posições 

institucionais, se organizam em uma estrutura relacional com o objetivo de se apropriarem do fluxo de 

recursos e informações, articulando-se em rede, por meio da participação popular, valendo-se de 

janelas de oportunidade, para impactar o processo político de composição da agenda governamental, 

atuando tanto na formulação quanto no controle social e governança das referidas políticas públicas. 

Desse modo, procurou-se abrir uma discussão que envolve aspectos de interatividade entre atores 

díspares, públicos e privados, com interesses por vezes diversos, mas eventualmente coincidentes, 

tanto na arena pública quanto na privada, evocando a ocorrência eventual do emprego de práticas nada 

republicanas que de maneira alguma fornecem sustentabilidade a esse processo político, antes 

propiciam a má gestão de recursos públicos, o contrabando, o descaminho e a corrupção. 

Tais práticas, nada salutar para as políticas públicas enquanto instrumento político de redução da 

pobreza extrema, inclusão social, crescimento econômico e desenvolvimento social, para as quais a 

sociedade confia a partir do instante em que lhe entrega o voto, esperando que as promessas de 

campanha não fossem apenas representações, ou uma máscara para uma ação de governo voltada para 

atender a interesses de atores privados que se articularam em tempo hábil. 

A composição da agenda governamental é desde sempre permeada por contradições e complexidades, 

para a qual surgem óbices de toda ordem e ações contrárias reveladas, sobretudo, pelo 

descontentamento dos resistentes e dos alijados do processo político que lhes deram causa. Para tanto 

propõem uma análise dessa prática, tendo a iniciativa governamental como sendo a variável 

independente; e o curso ou rumo social dessas ações como sendo a variável dependente, a se refletir 

nos demais processos políticos de formulação das agendas subsequentes. 

Na questão da governança ou gestão de políticas públicas bem como nos incentivos governamentais de 

caráter coletivo, cumpre-se utilizar critérios de análise com responsabilidade e coerência, acerca das 

medidas e dos planejamentos adotados, para que sejam contempladas as diferentes esferas sociais e 

analisando os diversos modelos de implementação social existentes, para que não se prolongue a 

histórica situação do mau planejamento e a má distribuição de verbas e projetos de desenvolvimento 

inacabados ou fadados ao insucesso. 

Considerando-se que ainda há muito que se avançar nos aspectos de controle social e governança, 

sobretudo pela necessidade de desconcentração e descentralização, como forma de democratização do 

planejamento e do processo decisório sugere-se dar uma real importância para esse campo de 

conhecimento denominado políticas públicas, donde provem recursos de monta, em um volume capaz 

de fomentar o crescimento econômico, e quando bem gerido, certamente trará um desenvolvimento 

territorial sustentável. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo apontar a relação entre as seguintes categorias: corrupção, controle social, 
transparência e acesso à informação. Desse modo, pretende-se verificar se existem elementos que permitem 
apontar se o controle social previsto no conceito de transparência passiva é exercido nos temas relativos ao 
combate à corrupção. Nesse contexto, têm-se as seguintes perguntas de pesquisa: que tipo de pedido de acesso à 
informação é feito sobre corrupção? Para quais órgãos? A transparência passiva realmente propicia o controle 
social? Nesse intuito, desenvolve-se pesquisa exploratória, na qual se extrairão características dos pedidos de 
acesso para o Executivo Federal com o termo “corrupção”, disponibilizados no site da CGU, no recorte temporal 
dos anos de 2015 e 2016.  
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CONTROLE SOCIAL E ACESSO À INFORMAÇÃO: 
O PAPEL DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA NO ENFRENTAMENTO À 
CORRUPÇÃO 

BATAGLIA, Murilo Borsio1 

FARRANHA, Ana Claudia2 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo apontar a relação entre as seguintes categorias: corrupção, 

controle social, transparência e acesso à informação. Desse modo, faz-se uma contextualização acerca 

dos atos corruptos (definição, agentes envolvidos e suas consequências), e a partir disso, desenvolve-

se o raciocínio para destacar a necessidade do controle perante os atos estatais. Dentre esses controles, 

previstos no texto constitucional, destaca-se aquele exercido pela sociedade. 

Pretende-se, então, verificar se existem elementos que permitem apontar se o controle social previsto 

no conceito de transparência passiva é exercido nos temas relativos ao combate à corrupção. Nesse 

contexto, têm-se as seguintes perguntas de pesquisa: que tipo de pedido de acesso à informação é feito 

sobre corrupção? Para quais órgãos? A transparência passiva realmente propicia o controle social? 

Com tal intuito, desenvolve-se uma pesquisa exploratória, na qual se extrairão características dos 

pedidos de acesso para o Executivo Federal com o termo “corrupcao”, disponibilizados no site da 

CGU, no recorte temporal dos anos de 2015 e 2016 (por terem suas bases de pedidos já consolidadas). 

Em seguida, os órgãos a que se destinam os pedidos são explicitados, e os pedidos são analisados 

realizando alguns apontamentos sobre os resultados constatados. 

Percebe-se, com isso, que há desafios para serem superados. Assim, faz-se necessário a própria 

garantia do direito de acesso à informação pública, como forma de resguardar a possibilidade de os 

cidadãos participarem de modo qualificado de decisões ou consultas perante a Administração. E, além 

disso, por meio do direito à informação, utilizarem-se de mecanismos institucionais para exercer o 

controle e tentar efetivar a transparência da gestão pública. 

1. Corrupção: um fenômeno sistêmico 

A corrupção, aqui vista como um fenômeno, é por muitos autores definida como o “abuso de cargo 

público para ganhos privados” (KLITGAARD, 1991, p. 221). Ou então, como o abuso do poder 
                                                        
1 Mestrando em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília – PPGD/UnB. Bacharel em Direito pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Unesp/Franca. Membro do Grupo de Estudos Observatório 
de Políticas Públicas – GEOPP/UnB. 
2 Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Professora da Faculdade de 
Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília – FD/PPGD/UnB. Coordenadora 
do Grupo de Estudos Observatório de Políticas Públicas – GEOPP/UnB. 
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confiado, para obter benefícios privados (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2000). Adotando-

se a perspectiva de abordagem deste fenômeno corrupto a partir da corrente sistêmica, interpreta-se tal 

questão como geradora de uma espécie de “mercado paralelo”, no qual e por meio do qual se 

influencia e se corrompe a burocracia do Estado. 

Assim, uma vez presente em dada instituição, padrões que eram tidos como íntegros, ou seja, em 

conformidade com as leis e normas vigentes, convertem-se internamente em fonte de embaraço e até 

mesmo de punição. Nesse ambiente de corrupção sistêmica, tal integridade seria mal vista, enquanto 

que o desviante passaria a ser a “regra”, a fonte de recebimento de propinas (BIASON, 2012; 

RIBEIRO, 2004). 

Baseando-se nessa interação com a burocracia, Kimberly Ann Elliott explica a relação entre os 

diferentes atores envolvidos e classifica a corrupção em “pequena” e “grande”3.  Sobre os atores, estes 

compreendem: agentes privados, agentes públicos eleitos (representantes/políticos) e agentes públicos 

não eleitos (burocratas, por exemplo). Com isso, tem-se a seguinte configuração: 

§ CORRUPÇÃO PEQUENA: agentes privados interagem com funcionários públicos não 

elegíveis (principalmente de escalões administrativos inferiores). Os esquemas envolvidos nessa 

interação, por sua vez, envolvem impostos, leis, licenças, alocação discricionária de benefícios do 

governo (subsídios para moradia, bolsas de estudo, empregos, por exemplo); 

§ CORRUPÇÃO GRANDE: envolve agentes privados em contato com altos escalões do governo 

(líderes políticos ou representantes eleitos e a burocracia ou funcionário não eleitos). Tratam-se das 

decisões governamentais que precisam do alto escalão para ser efetivadas, a saber: aquisição de 

altos valores - equipamentos militares, aviões civis ou obras de infraestrutura –, políticas de 

alocação de crédito ou subsídios industriais, e demais decisões envolvendo políticas públicas de 

grande impacto (ELLIOTT, 2002). 

No intuito de ilustrar esse esquema, apresenta-se a figura 01 a seguir: 

  

                                                        
3 Pode-se considerar ainda o “tráfico de influência” como outra espécie, envolvendo relações entre agentes 
privados e agentes públicos elegíveis/representantes eleitos, conforme ilustra a figura 01. Outra questão 
importante para fazer observação é a de que a sobreposição entre funcionários elegíveis e não elegíveis 
envolve inúmeros comportamentos que, de tal forma, nomear uma única modalidade seria difícil. Todavia, 
sugere-se a “divisão de subornos” entre políticos e funcionários de alto ou baixo escalão, ou de membros do 
Judiciário (que também não seriam eleitos). (ELLIOT, 2002). � 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1034 

FIGURA 01 – Esquema sobre os tipos de corrupção 

 

Fonte: ELLIOT, 2002, p. 260. 

Tendo esse esquema por base, ficam mais claras as estruturas (alto e baixo escalão) e quais agentes 

estão envolvidos com comportamentos corruptos. Somado a isso, há de se mencionar que tais práticas 

na administração pública podem ocorrer tanto licitamente (aceleram-se determinados processos que já 

estariam previstos, por exemplo) quanto ilicitamente (desviando do que a lei permite), ou seja, recebe-

se ilegalmente para agir: (i) dentro da lei; (ii) contra a lei (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 

2000). 

Além do mais, para reforçar essa necessidade de controle dos atos da administração pública, 

importante citar consequências que a literatura deste tema traz. Logo, destacam-se tanto aquelas do 

campo político quanto do econômico. Conforme esclarece Elliott, “[...] quando muito disseminada e 

fora de controle, a corrupção tolhe o desenvolvimento econômico e compromete a legitimidade 

política” (ELLIOTT, 2002, p. 256). Dessa maneira, podem ser observados: queda no crescimento 

econômico, desperdícios de recursos públicos, maior desigualdade na distribuição desses recursos, 

privação de receitas, distorções em tomadas de decisões, imposição de contingências negativas à 

sociedade, bem como o descrédito de instituições e da própria democracia, a queda na qualidade de 

bens e serviços prestados pelo governo, prejuízos às políticas públicas, redução de investimentos, e na 

qualidade de vida (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2000; CALDAS, 2007; ELLIOT, 2002; 

TAYLOR, 2012). 

A título de exemplificação, tomando-se a realidade política brasileira do atual contexto, pesquisa 

realizada pela FGV/DAPP4 expõe que cerca de 78% dos brasileiros não confiam nos políticos eleitos, 

                                                        
4 Trata=se de pesquisa de opinião pública realizada pela Diretoria de Análise de Políticas Publicas da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV/DAPP) em agosto de 2017. A coleta de informações se deu pelo IBOPE, em municípios de todo 
território nacional, com 1.568 entrevistados. Disponível em: 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1035 

tampouco em partidos políticos (mesma porcentagem aproximadamente). Quando questionado sobre o 

que mais angustia o brasileiro, a corrupção aparece em primeiro lugar, com cerca de 63% das 

respostas. Além disso, ilustra-se a crise de representatividade ao constatar que 70% discordam que os 

políticos atuais representam a sociedade. Todavia, “[...] mesmo diante da desconfiança geral, a 

pesquisa mostra que a maioria dos indivíduos acredita na importância de suas ações para determinar o 

rumo do país” (FGV, 2017, p. 11): 74% concordam com a afirmação de que protestos são importantes 

para mudar o comportamento dos governantes, e 58% com a de que os governantes temem o povo nas 

ruas” (FGV, 2017, p. 11). 

Diante disso, abre-se margem para dar enfoque em mecanismos que previnam, controlem e punem 

atos corruptos, de modo a torná-los uma atividade de altos riscos e baixos rendimentos 

(TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2000). Logo, em termos de enfrentamento, sendo a 

corrupção sistêmica, faz-se a ressalva de que o simples afastamento de um único indivíduo que 

apresenta o comportamento desviante segundo a lei não provoca o fim da corrupção, mas, sim, sua 

reorganização e adaptação nesse sistema (BIASON, 2012; RIBEIRO, 2004). Assim, para se ter uma 

efetividade, é preciso um sistema de atos e de diversos atores5 naquele tripé mencionado (prevenção, 

controle e punição). Daí também importa retomar que o próprio desenvolvimento do combate à 

corrupção na esfera global começou a ser mais efetivo com acordos ou convenções que previam a 

cooperação regional e global para este fim (OEA, OCDE, União Europeia, União Africana, ONU) 

(PIERTH; LARSON, 2002). 

Dentre essas estratégias, este trabalho pretende focar nos mecanismos institucionais que permitam a 

participação e o controle social sobre a Administração Pública, ou seja, que favoreçam a porosidade 

do Estado para o acompanhamento de suas ações pela população (WU, 2016). 

2. Controle social da administração pública e a questão institucional 

Ante essa conduta sistêmica de malversação dos recursos públicos, que macula a representação 

política e provoca seu descrédito, as instituições e a própria população assumem relevante papel para 

enfrentar as ações arbitrárias de agentes estatais (CARDOSO; SANTOS, 2001; FARRANHA et al., 

2016). Assim, surgem questões: como controlar a burocracia? Como proceder diante da desconfiança 

para com os representantes políticos eleitos e ineficiência burocrática? Como assegurar efetividade da 

                                                                                                                                                                             
<http://dapp.fgv.br/o-dilema-brasileiro-entre-descrenca-no-presente-e-esperanca-no-futuro/>. 
5 A ONG Transparência Internacional, para esse conjunto de atores, especificou o conceito de “sistema de 
integridade”, segundo o qual, como em uma estrutura de templo grego, sobre a base dos valores da sociedade 
erigem-se pilares que correspondem aos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), aos meios de comunicação, aos 
agentes privados, à sociedade civil. Estes, por sua vez, sustentarão o teto da integridade que equilibra os valores de 
estado de direito, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2000; 
BATAGLIA, 2017; SPECK, 2002). 
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gestão pública e ter políticas públicas efetivas juntamente com controle democrático? (MILANI, 

2008). 

Como respostas, o desempenho institucional pode ser aperfeiçoado ao ser “[...] acompanhado pela 

utilização intensiva de diferentes formas de avaliação e monitoramento das políticas públicas, 

como apoio ao processo de responsabilização do Estado e seus agentes em relação a suas ações, 

ampliando a transparência e garantindo [...] formas alternativas de controle” (CARDOSO; SANTOS, 

2001, p. 213). Assim, corroborando nessa linha, no intuito de aperfeiçoar esses mecanismos de 

enfrentamento do fenômeno corrupto, tem-se a construção de modelos de supervisão, controle e 

auditoria, por exemplo, política de descentralização, e a adoção de mecanismos tais quais aqueles que 

responsabilizam gestores “[...] (responsiveness e accountability), a gestão pública por resultados, o 

incremento do controle social, além de dispositivos de participação social que visam chamar cidadãos 

e organizações cívicas para atuarem como atores políticos da gestão pública” (MILANI, 2008, p. 553). 

Tais práticas, por conseguinte, fomentam a accountability, entendida por “prestação de contas”, 

“responsabilização”, ou, ainda, “controle do poder”. Nela, o representante (agente) deve prestar 

informações ao representado (principal), o que configura um fluxo informacional, evidenciando o 

ideal tratamento da soberania popular sobre a coisa pública em uma república (e não conforme 

práticas corruptas caracterizadoras de patrimonialismos, ou de confusão do público com o privado) 

(ALMEIDA, 2006; O’DONNELL, 1998; SILVA, 2016). 

Na esteira da abordagem da accountability, expõe-se que a sua modalidade vertical, isto é, aquela 

realizada pela população em eleições periódicas, precisa de complementação. As eleições periódicas 

consistem em mecanismo poderoso de controle dos governados sobre os governantes. No entanto, seus 

resultados dependem de outras instituições políticas (sistema eleitoral e partidário, financiamento de 

campanhas, por exemplo), o que pode gerar distorções da vontade popular. Ademais, as políticas 

públicas têm geralmente seus temas definidos de modo precário, “[...] e o próprio processo eleitoral 

não contém nenhum instrumento que obrigue os políticos a cumprirem suas promessas de campanha, 

sendo a avaliação do desempenho dos governantes feita somente de forma retrospectiva nas eleições 

seguintes” (LOUREIRO, 2001, p. 48). Com isso, o complemento necessário corresponde à 

modalidade “horizontal” da accountability, segundo a qual “[...] as democracias desenvolveram 

mecanismos de controle recíproco dos Poderes, através dos quais o Legislativo, o Judiciário e diversas 

agências estatais fiscalizam os governantes de forma continuada, e não apenas episódica, como nos 

períodos de eleição. É o que se denomina accountability horizontal” (LOUREIRO, 2001, p. 48). 

Dessa forma, existem algumas classificações dos controles sobre a gestão pública6, cuja finalidade é 

que se garanta que a Administração “[...] atue de acordo com os princípios explícitos e implícitos na 

                                                        
6 Para exemplificação, há o controle administrativo (poder de fiscalização pela Administração sobre seus próprios 
atos), legislativo (controle político, financeiro, por exemplo) e judicial (baseado na legalidade dos atos públicos); 
quanto ao momento, pode ser prévio, concomitante ou posterior; quanto ao locus (relativo ao poder) em que 
ocorre: interno ou externo (a titulo de exemplo: arts. 70 a 74 da CF88) (SILVA, 2002). 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1037 

Constituição Federal que são: legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação, impessoalidade, 

publicidade e [...] eficiência” (SILVA, 2002, p. 24). Logo, além do voto, os mecanismos de controle e 

responsabilização dos governantes incluem “a) o controle parlamentar; b) os controles de 

procedimentos no interior da burocracia, através da fiscalização da conduta financeira e jurídica dos 

funcionários e de mecanismos de controle externo, como tribunais de contas, auditorias, comissões de 

inquéritos, etc.; [e c) o controle social]” (LOUREIRO, 2001, p. 48). Este último, por conseguinte, é o 

foco deste trabalho. 

Acerca de sua definição, controle social pode ser entendido com a participação da sociedade na 

fiscalização dos atos de agentes públicos, bem como no monitoramento de políticas públicas, seja de 

modo individual ou por grupos organizados. (CGU, 2012; CONCEIÇÃO, 2010; LOUREIRO, 2001). 

Na realidade brasileira esses mecanismos iniciaram sua implementação na década de 1990, na 

tentativa de superar o modelo burocrático de Estado e passando para um modelo gerencial. Aquele, 

caracterizado pelo formalismo, impessoalidade, profissionalização, hierarquia funcional, com um 

controle a priori; este, voltado para descentralização de funções públicas, menor formalismo, com 

controle de resultados (a posteriori) (SILVA, 2002). Isso demonstrou uma onda de institucionalização 

de ferramentas de consulta popular - que envolve o crescente debate sobre governança7 e da 

governabilidade. Além do que, a sociedade (no contexto das reformas de Bresser-Pereira com o 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado/MARE) teria maior participação ao 

fiscalizar atuação dos gestores, em um controle social que pudesse indicar fatos para responsabilizar 

os gestores públicos. (MILANI, 2008; SILVA, 2002). 

Tais fatos, por sua vez, permitiram abertura de caminho para um modelo em que a sociedade 

exercesse controle. A própria Constituição Federal de 1988 abarca alguns mecanismos, como 

denúncias ao Tribunal de Contas feitas por qualquer cidadão (art. 74, § 2º, CF/88), reclamações acerca 

da prestação de serviços públicos (art. 37, §3º, CF/88), exemplificando. 

No entanto, essa reforma gerencial e o discurso de participação da sociedade nesse novo modelo de 

gestão não estão alheios a críticas. Como aponta Ana Paula Paes de Paula, esse modelo possuiria uma 

inserção social limitada. Haveria um discurso de participação “[...] mas na prática se enfatiza o 

engajamento da própria burocracia pública ou dos quadros das organizações sociais no processo de 

gestão. A estrutura e a dinâmica do aparelho de Estado pós-reforma não apontam os canais que 

permitiriam a infiltração das demandas populares” (PAULA, 2005, p. 147). 

Nesse sentido, por sua vez, destacam-se iniciativas de um modelo societal na Administração Pública, 

em especial presente nos últimos governos presidenciais. “Trata-se de estabelecer uma gestão pública 

que não centraliza o processo decisório no aparelho de Estado, e contempla a complexidade das 
                                                        
7 Questões de governança envolvem a “[...] legitimidade do Estado enquanto ator e arena política do processo 
decisório” (MILANI, 2008, p. 553), e de governabilidade, “capacidade de formulação, gestão, implementação e 
articulação das políticas publicas.” (MILANI, 2008, p. 553). 
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relações políticas, pois procura se alimentar de diferentes canais de participação, e modelar novos 

desenhos institucionais para conectar as esferas municipal, estadual e federal” (PAULA, 2005, p. 159). 

Como exemplos de experiências participativas que surgiram de acordo com essa modelagem societal, 

podem-se citar: orçamento participativo (em relação ao controle financeiro-orçamentário), fóruns e 

redes de desenvolvimento local, conselhos de políticas públicas, conferências, pesquisas deliberativas, 

círculo de estudos, permitindo que diferentes interesses da sociedade fossem negociados em espaço 

público (MILANI, 2008; PAULA, 2005). 

Seguindo essa linha, tais práticas participativas que permitem o controle social espalharam-se para 

cidades brasileiras, contribuindo para uma nova relação entre Estado e sociedade, “[...] qual seja, 

articulação, descentralização, parceria, controle social e participação. [...] buscou-se uma inversão total 

do padrão burocrático-institucional [...] [possível em razão de modelo de] organização política mais 

descentralizado, no qual a participação cidadã tem um lugar especial” (ALMEIDA, 2006, p. 48). Isso 

se liga diretamente com o meio de Estado sair da crise de governabilidade, ao “[...] se relegitimar 

política e socialmente, incorporando os cidadãos aos negócios públicos [...] [envolvendo] os cidadãos 

no debate público” (LOUREIRO, 2001, p. 66), e possibilitando ampliar capacidade de ação do setor 

público. 

Logo, retomando o intuito de aperfeiçoar esses mecanismos de enfrentamento do fenômeno corrupto, 

o desempenho institucional pode ser aperfeiçoado ao ser “[...] acompanhado pela utilização intensiva 

de diferentes formas de avaliação e monitoramento das políticas públicas, como apoio ao processo de 

responsabilização do Estado e seus agentes em relação a suas ações, ampliando a transparência e 

garantindo [...] formas alternativas de controle” (CARDOSO; SANTOS, 2001, p. 213). 

Portanto, para que haja esse acompanhamento ou controle pela sociedade, a “porosidade” estatal 

mencionada deve ser incrementada por práticas de transparência que possibilitem o acesso à 

informação pelos cidadãos. Assim, busca-se um governo aberto, em que os cidadãos acompanhem e 

influenciem processos governamentais pela informação disponibilizada ou requerida. “Isso nos impõe 

pensar a transparência dentro de uma moldura maior que é a própria abertura institucional” (SILVA, 

2016, p. 45). 

3. Direito de acesso à informação 

O enfrentamento da corrupção, a melhor gestão de políticas públicas, a própria institucionalização do 

controle social pelos modelos de gestão pública, perpassam também pelo direito à informação. 

Entendido como um oxigênio para a democracia (MENDEL, 2009), é tido como um direito humano 

universal, por meio do qual o indivíduo pode informar, informar-se e ser informado. 

Tal previsão encontra-se presente também em tratados internacionais, como na Declaração de Direitos 

Humanos de 1948 (art. 19), ou no Pacto de São José da Costa Rica (art. 13). Tal direito é fundamental 
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para a efetivação da democracia uma vez que possibilita a inserção social ao capacitar o cidadão a 

fazer escolhas, e a participar politicamente. Trata-se de um pressuposto do exercício da participação 

cidadã. Logo, “[...] inscreve-se como direito humano fundamental e passa a exigir que Estados 

informem aos cidadãos sobre seus atos como exigência do direito de participação nos processos de 

tomada de decisão em sociedades democráticas” (ANDRADE; CARDOSO, 2014, p. 117). E, ainda, é 

“[...] importante mecanismo de controle social de atos ilícitos do Estado e de combate à corrupção” 

(ANDRADE; CARDOSO, 2014, p. 117). 

Nessa vertente, em termos globais, a disponibilidade e consumos cada vez maiores de informação, a 

influência de meios de comunicação e as novas tecnologias que potencializam esse alcance 

informacional em diversas áreas, tiveram contribuição para que líderes mundiais fossem forçados a 

prestar contas de seus atos. “O sigilo e a manipulação orwelliana da verdade – pedras angulares do 

regime autoritário e totalitário – tornaram-se cada vez mais difíceis de ser mantidos em um contexto 

pós-industrial de transparência crescente" (GLYNN; KOBRIN; NAIM, 2002, p. 29). 

Este debate, por sua vez, situado na realidade brasileira, apresenta também fundamentos 

constitucionais que demonstram o tratamento do direito à informação como direito fundamental. 

Portanto, os mecanismos de acesso à informação, também se encontram estipulados nos seguintes 

dispositivos da Constituição: art. 5º, XXXIII8, art. 37, § 3º, II9 e art. 216, §2º10. 

3.1. Lei de Acesso à Informação e a transparência passiva no Brasil 

Ainda no contexto brasileiro, a confluência da necessidade de transparência que possibilita o acesso à 

informação, o consequente controle social, e o enfrentamento de atos corruptos, congregam- se 

também, além da Constituição (1988), especificamente na Lei de Acesso à Informação Pública (LAI – 

Lei n. 12.527/11 e respectivo Decreto n. 7.724/12 – relativo ao Executivo Federal). 

Dela, por sua vez, depreendem-se os conceitos de transparência ativa e passiva. A primeira relaciona-

se à divulgação proativa de informações pelos órgãos públicos, possibilitando o livre acesso pela 

população nos sites dos próprios órgãos governamentais, por exemplo. O art. 8º da LAI traz requisitos 

que estes órgãos devem observar na disponibilização de dados em seus endereços eletrônicos. A 

segunda, por sua vez, corresponde à informação solicitada pelo indivíduo ao órgão público (por meio 

do serviço de informação ao cidadão – SIC, em unidades físicas de atendimento, ou e-SICs, sistema 

eletrônico) – e nesta é que reside o foco de abordagem deste trabalho (MTFC, 2016; ENAP, 2017). 

                                                        
8 Art. 5º, XXXIII, CF88 “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 
9 Art. 37, CF 88: “§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e 
indireta, regulando especialmente: II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;” 
10 Art. 216, “§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”. 
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Para essa abordagem da transparência passiva, importante retomar o papel institucional conforme 

debatido anteriormente. Assim, em termos de instituição, nessa área destaca-se a presença do atual 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). Criada em 2002, a então 

Controladoria-Geral da União, e à época diretamente vinculada à Presidência da República, abarcou 

funções como controle interno do Executivo Federal (Secretaria Federal de Controle Internet – SFC), 

ouvidoria (Ouvidoria-Geral da União – OGU), corregedoria (Corregedoria-Geral da União-CRG) e 

prevenção da corrupção (Secretaria de Transparência e Combate à Corrupção – STPC)11. Ela 

contribuiu para elaboração do projeto de lei que originou a LAI, e também é o órgão responsável pelo 

monitoramento da implementação desse dispositivo legal no Executivo Federal (BATAGLIA, 2017; 

OLIVIERI, 2010). 

Além de difundir políticas de conscientização do papel do controle social e da importância da 

fiscalização (o que abrange sua função de prevenção da corrupção e de promoção da transparência), 

muniu-se das novas tecnologias que contribuíram para a criação de espaços no âmbito institucional 

para o cumprimento da LAI. Tal iniciativa destinou-se à participação da sociedade em termos de 

controle de atos públicos, por meio de pedidos de acesso à informação, o que pode ser feito com a 

implementação do chamado SIC, seja em meio físico, seja em meio digital. 

Significando “serviço de informação ao cidadão”, o SIC engloba unidades físicas nos órgãos públicos, 

“[...] responsáveis pelo recebimento, processamento, gerenciamento e envio da resposta aos pedidos 

de acesso à informação, além da orientação aos cidadãos” (CUNHA, 2014, p. 186). Todavia, além dos 

espaços físicos destacados, há o uso de novas tecnologias de informação e de comunicação (TICs) que 

podem ampliar o exercício do direito em debate. Não devem ser vistas como um fim em si mesmas, 

mas como um meio para atingimento do interesse público. Logo, deve prezar pela qualidade do 

sistema e pela qualidade das informações. 

Quando aliadas as novas tecnologias com a necessidade de efetivar o direito de acesso à informação, 

criou-se o e-SIC12, sistema eletrônico dos serviços de informação ao cidadão. Este consiste em um 

“[...] sistema que funciona na internet e centraliza todos os pedidos de informação que forem dirigidos 

ao Poder Executivo federal, suas respectivas vinculadas e empresas estatais [por qualquer pessoa, 

física ou jurídica]” (CUNHA, 2014, p. 189). Nele, após cadastro, pode-se fazer pedido, acompanhar o 

processo pelo número de protocolo, receber a resposta, entrar com recurso, fazer reclamação, além de 

consultar as respostas obtidas. Também permite “[...] acompanhar a implementação da Lei e produzir 

estatísticas sobre o seu cumprimento [...] tornando a prestação do serviço mais eficaz, eficiente, célere 

e transparente, corroborando com o investimento de qualidade em todo o processo de acesso à 

informação e contribuindo para o crescimento do país” (CUNHA, 2014, p. 189). 

                                                        
11 Atualmente, apresenta-se esta configuração interna de funções. No entanto, em termos de status, a CGU após 
alterações, foi desvinculada da Presidência, sendo enquadrada como os demais ministérios. 
12 Pode ser acessado no endereço: www.acessoainformacao.gov.br. 
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Trata-se, portanto, de importante ferramenta e espaço que abre um canal institucional de participação 

da sociedade no exercício do seu controle, por meio da mencionada transparência passiva. Contribui, 

ademais, para dar ênfase à cultura da transparência, do acesso, conferindo o sigilo como exceção. 

4. Pedidos de acesso: corrupção e Executivo Federal 

Diante da relação entre as categorias analisadas, adentra-se, agora, na questão do controle social 

possibilitado pela porosidade estatal traduzida pela institucionalização da transparência passiva. Logo, 

surgem questionamentos que advêm justamente do exercício dessa transparência passiva como forma 

de controle social sobre a gestão pública (em temas de corrupção). Portanto, questiona-se: de modo 

geral, que tipo de pedido de acesso à informação é feito sobre corrupção? Para quais órgãos? A 

transparência passiva realmente propicia o controle social? É possível obter elementos extraídos dos 

pedidos de acesso à informação sobre corrupção que possibilitem construir indicadores que se 

relacionem à efetividade do controle social nesse campo? 

Com isso, tem-se por objetivo específico desta seção apontar pedidos de transparência passiva no 

Executivo Federal, disponibilizados no site da CGU, no recorte temporal de 2015 e 201613. Fez-se tal 

pesquisa com o termo de busca “corrupcao”. Diante dos resultados, apresentam-se algumas 

considerações sobre esta análise exploratória feita no portal de acesso à informação (acerca dos 

pedidos que lá constam registrados como resultados da busca realizada). 

Dessa forma, em termos de órgãos a que se destinaram os pedidos de informação, apresentam- se tanto 

aqueles da Administração direta (ministérios, por exemplo), quanto da Administração indireta 

(autarquias e fundações), bem como empresas públicas e sociedades de economia mista – o que condiz 

com os arts 1º e 2º da Lei de Acesso à Informação. Logo, têm-se o quadro 01, com os órgãos: 

QUADRO 01 – Órgãos que receberam pedidos de acesso sobre “corrupção”. 

 

                                                        
13 Escolheu-se tal recorte temporal em função: a) de a disponibilização do conteúdo dos pedidos de acesso se dar a partir 
do ano de 2015; e b) em virtude de serem anos completos, cujos dados estão consolidados. Assim, em pesquisas 
futuras pretende-se verificar tais pedidos no ano de 2017. 
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Fonte: Elaboração própria. Portal Acesso à Informação. 

Importante notar que algumas denominações ainda constam, nesta pesquisa realizada, como antes da 

última reforma ministerial. Agora, em relação ao mérito dos pedidos analisados, são a seguir 
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apresentados de um modo geral (até mesmo em virtude do grande volume de pedidos que constam na 

listagem decorrente da busca na plataforma). Assim, abordam os seguintes conteúdos e são feitas 

algumas considerações: 

i) Primeira observação a se fazer é que nem sempre correspondem a pedidos diretamente 
relacionados a algum caso de corrupção, ou que tenha finalidade de descobrir atos corruptos; 

ii) Em muitos casos, o termo de busca “corrupcao” aparece como um elemento presente 
em algum arquivo anexo ao pedido de acesso. A título de exemplo: destacam-se a nomenclatura 
no nome da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC, da CGU); ou ainda 
em contratos firmados entre empresas estatais e entes privados em que se dispõe em cláusulas a 
ciência de normas anticorrupção, ou, ainda, de termos de compromisso com normas 
anticorrupção; 

iii) Há diversos pedidos de acesso a contratos firmados, os quais contêm tais termos de 
compromisso; 

iv) Por vezes, o cidadão menciona a corrupção como uma forme de desabafo, perante 
uma dificuldade que se apresenta (como por exemplo, alegando injustiça diante da negação de 
crédito imobiliário); 

v) Importante também são os pedidos de acesso a processos internos em autarquias, por 
exemplo, os quais remontam a investigações e fiscalização de irregularidades (como no atraso 
de entrega da obra); 

vi) Diversas pesquisas científicas direcionam-se para a questão da corrupção: questionam- 
se entidades acerca de regras de integridade, de compliance, de mecanismos de apuração de 
denúncias e de prevenção da corrupção (destacam-se os pedidos a bancos nesse quesito); 

vii) Existem solicitações de documentos referentes a leis, medidas provisórias, decretos, e 
exposição de motivos que tratem da temática de enfrentamento à corrupção; 

viii) Há menção pelos próprios solicitantes, de que são advogados, trabalham em 
escritórios ou empresas e que desejam confirmar determinada informação para firmar contratos; 

ix) Ocorrem, ainda, pedidos acerca do monitoramento de implementação de leis (como a 
própria LAI em outros órgãos e níveis da federação); 

x) Questiona-se sobe metodologias para índices relacionados ao tema em tela (como o 
ranking de transparência). 

Além dessas constatações, um dos pedidos feitos à CGU aborda justamente o controle social. Nele 

questiona-se como e quais ações a CGU possui para incentivar este controle, qual a área responsável, e 

se há monitoramento. Como respostas, o Gabinete da Secretaria Executiva explica sobre o Programa 

Olho Vivo no Dinheiro Público - na tentativa de envolver sociedade “[...] numa mudança pela 

educação, pelo acesso à informação e pela mobilização social” (MTFC, 2016, p. 01). Além disso, tem 

como ações a capacitação presencial, ensino à distância, parceria com outros órgãos públicos e ONGs, 
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ações voltadas para a educação do cidadão – podendo-se deslocar até o município em que houve a 

demanda, uso da plataforma da ENAP para cursos EAD. A responsabilidade está sob os órgãos de 

Coordenação-Geral de Cooperação Federativa e Controle Social (CFECS) ligado à Secretaria de 

Transparência e Prevenção à Corrupção (MTFC, 2016). 

CONCLUSÃO 

Objetivou-se, portanto, relacionar as categorias apresentadas: corrupção, controle social, transparência 

e acesso à informação. Percebeu-se que, a partir do conhecimento da estrutura e agentes envolvidos no 

ato corrupto, bem como das consequências danosas de tal fenômeno, faz-se necessário seu 

enfrentamento – o que pode ser feito por meio do controle. 

Em relação às diversas espécies de controle, destaca-se como objeto de reflexão neste trabalho, aquele 

exercido pela sociedade. Verificou-se, ante sua crescente importância frente às crises de 

representatividade, como um complemento da accountability. Com as reformas estatais das últimas 

décadas, destacam-se o modelo gerencial que abriu à institucionalização de formas participativas, e o 

modelo societal que pôde incentivar o desenvolvimento de práticas participativas (ainda que nem 

sempre deliberativas ou de tomadas de decisão efetivas). Isso contribuiu para o monitoramento social 

da execução de políticas públicas. Dentre essas práticas participativas, expõe-se o papel da CGU, que, 

adotando essa visão de participação social e de controle da gestão pública, institucionalizou 

mecanismos com estes objetivos, como é o caso dos pedidos de acesso (transparência passiva), feitos 

por meio dos SIC/e-SIC – e possibilitados pela Lei de Acesso à Informação. 

Na análise dos pedidos, por sua vez, aparecem aqueles que, em um primeiro momento, demonstram 

querer exercer um controle ao buscar dados e informações: seja sobre contratos firmados com a 

administração pública, propostas em licitações e pregões que venceram, pesquisas científicas acerca 

de mecanismos anticorrupção e de integridade em órgãos e empresas. Porém, há aqueles que 

correspondem a apenas manifestações de desagrado com o cenário atual, ou ainda, outros que não 

tratam especificamente de pedidos de controle de corrupção (neste caso, poderia dizer que se deve ao 

sistema de busca ao ler o termo analisado em diferentes documentos). 

E no que se refere à pergunta de pesquisa mencionada no início deste trabalho: a transparência passiva 

realmente propicia o controle social? De fato, uma vez dispondo de ferramentas institucionais a 

transparência passiva tem condições de permitir o controle social. No entanto, este depende  de outros 

fatos para sua real aplicação, os quais podem ser pincelados: a) a própria agenda do grupo político que 

se encontra no poder; b) a manutenção e fortalecimento da capacidade institucional do órgão 

responsável para tais instrumentos; c) cooperação de grupos sociais para realizar os pedidos de acesso 

e reduzir a assimetria informacional. 

Com isso, pretende-se dar seguimento a essa agenda de pesquisa propondo o aprofundamento na 
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análise dos pedidos descritos, bem como verificando os interesses envolvendo estes mesmos pedidos: 

a quem eles interessam? Que desigualdades subsistem nessa participação? 

Por fim, ainda que presentes tais limitações, trata-se de importante mecanismo institucional 

democrático que permite a participação da sociedade civil (ou de parte dela) no controle dos atos do 

Estado, solicitando informações públicas que lhe são de direito. Tal prática, mesmo podendo 

apresentar ressalvas, revela-se necessária para a dinâmica democrática, potencialmente evitando 

assimetrias informacionais, e corroborando para complementar ou corrigir elementos da 

representatividade por esse arranjo institucional de participação (FARRANHA et al., 2016). 
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DEMANDAS POR PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE LÉSBICAS, GAYS, 
BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO BRASIL 

Cleyton Feitosa Pereira, Universidade de Brasília | UnB 

RESUMO 
O presente trabalho visa analisar as demandas por participação social da população de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais (LGBT) na gestão das políticas públicas afirmativas de promoção da cidadania e dos 
direitos humanos LGBT no Brasil, mapeando as instituições participativas construídas a partir da década de 2000 
no Executivo Federal. Para tanto, situo o debate teórico no paradigma do reconhecimento em Fraser (2006) e, 
por meio de uma abordagem qualitativa de pesquisa, analiso documentos e instâncias que expressam o anseio 
participacionista do Movimento LGBT perante o Estado. Os resultados indicam que há um desejo forte e 
permanente do Movimento LGBT em participar da esfera pública e dos processos decisórios estatais buscando 
desenvolver políticas públicas, efetivar direitos já previstos e conquistar novos direitos com o objetivo de romper 
com a violência LGBTfóbica, a exclusão social e garantir a cidadania desse segmento. 
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DEMANDAS POR PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO 
BRASIL 

PEREIRA, Cleyton Feitosa 

INTRODUÇÃO 

O direito à participação da sociedade civil nos processos decisórios estatais sempre foi 

escamoteado pelos governantes no caso brasileiro. O fechamento completo das instituições 

estatais na Ditadura Militar, paralelo à perseguição política dos opositores do regime, foi exemplar 

para demonstrar que as elites dominantes sempre estiveram muito pouco interessadas na 

participação das pessoas na definição das ações e políticas que afetam a maioria da população 

brasileira. 

Não por acaso, a Constituição Federal de 1988 foi construída com um ideário participativo até 

então inédito na história política brasileira. Em sua dissertação, Souza (2008) demonstra a grande 

quantidade de artigos que asseguram o direito à participação popular contidos na Carta Magna. O 

documento constituinte é o resultado de amplos anseios coletivos da população brasileira por um 

regime democrático em que a soberania popular seja respeitada e se expresse tanto através de 

eleições diretas periódicas quanto pela permanente oportunidade de opinar e decidir sobre as 

iniciativas do Estado. 

Cruz (2015) percebe que desde as origens do Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (LGBT), à época denominado Movimento Homossexual Brasileiro, em 

meados do final da década de 70, havia um forte desejo de incidir sobre as instituições como 

estratégia de transformação de culturas violentas e hostis contra os homossexuais. Apesar de 

sempre ter existido setores contrários a aproximações e interlocuções com as instituições 

políticas, como partidos e órgãos do Estado, chamados “autonomistas”, o Movimento LGBT 

sempre adotou táticas mais institucionalizadas, desde a entrada em organizações da esquerda 

clandestina, passando pela filiação aos partidos políticos no período da abertura, na tentativa de 

incluir leis na Constituinte de 88 e na participação intensa tanto nas instituições participativas 

quanto nas eleições tradicionais para cargos eletivos. 

As candidaturas LGBT para cargos eletivos merecem especial atenção: segundo Cruz (2015) as 

primeiras candidaturas de homossexuais no Brasil são datadas de 1982 já no primeiro processo 

eleitoral direto após o Golpe Militar: “As campanhas de Edson Nunes, José Carlos Dias de 

Oliveira, Liszt Vieira, Caterina Coltai e João Baptista Breda apontaram um rol de possibilidades 

em termos de mobilização, expandindo os quadros interpretativos e repertórios de ação do 

movimento” (CRUZ, 2015, p. 168). Em estudo inédito, Santos (2014) analisa as candidaturas de 
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LGBT no Brasil entre os anos de 2002 a 2012 com base em dados da Associação Brasileira de 

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) e apresenta um rico panorama 

desse tipo específico de candidaturas no país. 

Além da nítida sub-representação da população LGBT nos espaços de poder, semelhantemente às 

mulheres (MIGUEL e BIROLI, 2010) e aos/às negros/as (CAMPOS; MACHADO, 2015), o autor 

constata que tais candidaturas ocupam uma posição periférica no campo político, uma vez que a 

maioria pleiteou o cargo de vereador, cargo esse notadamente em posição inferior na hierarquia 

das carreiras políticas (por demandar o menor quantitativo de votos para o êxito eleitoral e possuir 

a menor influência política) quando comparado a outros cargos elegíveis. 

A evidente exclusão dessa população das instituições representativas como o Senado e a Câmara 

Federal, Assembleias Legislativas Estaduais e Câmaras Municipais, além da baixíssima disputa 

por cargos majoritários como Prefeituras, Governadorias Estaduais e a Presidência da República 

requer maiores investigações e pesquisas na Ciência Política, mas podem ser explicadas 

preliminarmente por fatores estruturais (MIGUEL, 2016), simbólicos (BOURDIEU, 2000) e 

específicos da população LGBT como a violência e a discriminação sofridas por fora e dentro das 

instituições liberais (SANTOS, 2016; BORRILLO, 2010). 

A homofobia, que opera em distintas esferas da sociedade (FEITOSA, 2016a), inclusive nos 

campos de produção simbólica como a mídia, a educação e diferentes denominações religiosas, 

concorrem simultaneamente para a geração de invisibilidades que dificultam a presença de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais na esfera pública e nos espaços de destaque da 

sociedade, incluídos aí os espaços de poder político (mas não só). 

Foi em função dessa exclusão e invisibilidade que LGBT se organizaram politicamente para 

arregimentar uma força coletiva capaz de incidir em diferentes áreas da sociedade e sobre o 

Estado. Poderia fazer aqui uma longa listagem de táticas, estratégias e ações desenvolvidas por 

esse movimento social com o objetivo de garantir inclusão e reconhecimento públicos, mas 

destaco como importante síntese dessas atividades as Paradas do Orgulho LGBT que no Brasil 

tem início na década de 90, concentrando-se nas grandes metrópoles urbanas do país como São 

Paulo e Rio de Janeiro que inauguraram um tipo novo, diferente, arejado e festivo modo de 

protesto. A partir daí as Paradas LGBT passariam a acontecer em inúmeras cidades brasileiras, 

inclusive aquelas pequenas e mais distantes dos grandes centros urbanos. Todas apresentando 

temáticas, denúncias e reivindicações como maneira de vocalizar demandas e aspirações até então 

bloqueadas pelas instituições liberais. 

A força política do Movimento LGBT, construída tanto nas atividades de massa como as Paradas 

do Orgulho como na organização social composta por um conjunto de grupos, coletivos, 

organizações e redes de ativismo de LGBT, paralela a uma conjuntura governamental em nível 
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Federal mais favorável com as vitórias eleitorais consecutivas do Partido dos Trabalhadores 

possibilitaram não só a construção de políticas públicas de diversidade sexual e de gênero no 

Estado quanto a criação de canais de participação social desse segmento que potencializaram 

exponencialmente a interlocução do Movimento LGBT com o Estado, em especial o Poder 

Executivo, com reverberações em outras instâncias estatais como o Judiciário e, em menor 

medida, com o Legislativo (FEITOSA, 2016b). 

Nesse sentido, é possível dizer que o Movimento LGBT obteve relativos ganhos e conquistas ao 

conseguir fazer de suas necessidades uma “questão de Estado” impulsionando temáticas e 

assuntos até então tidos como próprios do campo privado para a esfera pública, tal qual as 

feministas fizeram ao longo da sua trajetória política com destaque para a pauta da violência 

doméstica (PINTO, 2003). Contudo, a conquista de políticas públicas como o “Brasil Sem 

Homofobia” (2004) e arenas de deliberação como as Conferências Nacionais LGBT, o Conselho 

Nacional LGBT e outros espaços nunca foram tomados como suficientes por si só para o 

Movimento. As estruturas político-administrativas conquistadas sempre foram utilizadas com o 

objetivo de ampliar as conquistas, a visibilidade, o reconhecimento e o direito de participar das 

decisões do Estado. Nessa direção, temos como principal problema a seguinte pergunta: quais 

foram as instituições participativas voltadas para a população LGBT e quais são as 

demandas por participação social contidas nelas? 

Baseados no problema exposto, temos como objetivo geral analisar as demandas por participação 

e, portanto, por mais reconhecimento das identidades LGBT por parte do Estado. Acreditamos 

que a expansão da participação e do reconhecimento estatal resultem na ampliação de políticas 

públicas e na responsabilização do Estado com os direitos. Como objetivos específicos 

pretendemos (i) mapear as principais instituições participativas criadas para a população LGBT 

na Administração Pública Federal nos governos democráticos e (ii) detectar deliberações 

aprovadas nessas instituições participativas que manifestem o desejo por mais participação para 

verificar em que medida o Movimento LGBT utilizou estrategicamente tais instituições 

participativas para fortalecer o direito à participação. 

Desse modo, o texto está estruturado em três seções1: a primeira pretende explorar o debate 

teórico sobre o paradigma do reconhecimento em Nancy Fraser para ilustrar que o paradigma 

redistributivo não foi e não é suficiente para atender demandas de grupos e segmentos como o da 

população LGBT. Na segunda seção, descrevemos as instituições participativas com foco na 

população LGBT construídas nos últimos anos no Governo Federal e na terceira e última 

seção, analisamos deliberações que apresentaram teor participativo buscando demonstrar que o 
                                                        
1 Do ponto de vista metodológico, realizei uma pesquisa bibliográfica e uma análise qualitativa de tipo 
descritivo em documentos do Governo Federal referentes às instituições participativas da população 
LGBT publicadas pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, além de 
documentos fornecidos pela Secretaria Executiva do Conselho Nacional LGBT. 
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anseio participacionista do segmento não se satisfez nem se esgotou com a criação das arenas 

deliberativas no âmbito do Poder Executivo. 

1. Direitos Humanos e Paradigma do Reconhecimento 

A história dos direitos humanos é marcada pela construção paulatina da noção de direitos 

classificada por gerações (HUNT, 2009). Os direitos de primeira geração foram os direitos civis e 

políticos nascidos do confronto com o absolutismo monárquico, as arbitrariedades do Estado e a 

desigualdade política que concentravam o poder político nas mãos de poucos em detrimento de 

muitos (apesar de que essa desigualdade política ainda acontece na maioria dos países ocidentais, 

embora quase todas as pessoas tenham o direito de votar e serem votadas). 

Já os direitos de segunda geração são aqueles chamados de sociais e econômicos e foram 

conquistados através das lutas da classe trabalhadora, composta por operários das indústrias fabris 

no final do Século XIX e começo do Século XX. A ideia de “exploração do homem pelo homem” 

em busca do lucro da burguesia resultou numa organização política de trabalhadores e 

trabalhadoras que passaram a reivindicar direitos, garantias, proteções e redistribuição das 

riquezas produzidas pelas massas operárias em face da crescente pobreza e miséria que a 

concentração econômica promovia naquele período. 

Por fim, já se fala em direitos de terceira geração que seriam aqueles de valorização e 

reconhecimento cultural e ambiental. Tais direitos visariam corrigir distorções e injustiças que o 

debate socialista econômico não deu conta no transcorrer do seu desenvolvimento. São bandeiras 

como a da nacionalidade, etnicidade, raça, gênero, sexualidade e liberdades individuais como o 

uso de drogas que não encontram espaço na elaboração teórica e política da luta de classes (embora 

muitas dessas bandeiras não tenham abandonado a noção de desigualdade material a exemplo das 

feministas marxistas ou de parte de ativistas negros que articulam muito bem classe e raça). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) da Organização das Nações Unidas 

(ONU) promulgada em 1948, logo após as duas grandes guerras mundiais que dizimaram 

inúmeras pessoas, parece ter feito um esforço no sentido de agregar diferentes anseios da 

humanidade e diferentes agendas de direitos acumuladas ao longo dos conflitos políticos. 

Os artigos 20 e 21 da DUDH tratam claramente dos direitos civis e políticos ao afirmarem que 

todo ser humano tem liberdade de reunião e associação e a fazer parte de seu governo diretamente 

ou por meio de representantes escolhidos livremente. Já o artigo 23 as demandas por liberdades 

sociais e econômicas quando declara o direito ao trabalho, ao livre emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e de proteção contra o desemprego e a participar de sindicatos, entre outros. 

Já o artigo 2 afirma que “todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos (...) sem distinção 

de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra 
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natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição” 

claramente afinado com as demandas por reconhecimento no pós-socialismo. 

Segundo Nancy Fraser, 

A “luta por reconhecimento” está rapidamento se tornando a forma 
paradigmática de conflito político no atual século XX. Demandas por 
“reconhecimento da diferença” dão combustível às lutas de grupos mobilizados 
sob as bandeiras da nacionalidade, etnicidade, “raça”, gênero e sexualidade. 
Nestes conflitos “pós-socialistas”, a identidade de grupo suplanta o interesse de 
classe como o meio principal da mobilização política. A dominação cultural 
suplanta a exploração como a injustiça fundamental. E o reconhecimento 
cultural toma o lugar da redistribuição socioeconômica como remédio para a 
injustiça e objetivo da luta política (FRASER, 2006, p. 01). 

No caso do Movimento LGBT, não se pode negar que as grandes reivindicações estão no campo do 

reconhecimento e não do paradigma da redistribuição: estamos falando das lutas pelo 

reconhecimento de identidades, afetos e sexualidades não-heterocentradas que em contextos 

heteronormativos como o nosso se traduzem em violências motivadas pela orientação sexual e 

identidade de gênero de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 

Demandas pelo casamento civil, pela visibilidade, pela representatividade na mídia e nos espaços 

políticos, reconhecimento do nome social pelo Estado e pelo conjunto da sociedade, acesso a 

cirurgias “reparadoras” das identidades de gênero como a transgenitalização e a políticas de 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, pela liberdade de expressar afeto nos espaços 

públicos e pela valorização da cultura e da arte desse segmento parecem muito mais estarem 

concatenadas com o paradigma do reconhecimento explorado em Fraser (2006). 

De fato, o repertório centrado em “identidades”, “diferenças”, “diversidade”, “cultura” e 

“respeito” empunhado pelo Movimento expressam uma demanda pelo reconhecimento que o 

paradigma redistributivo parece não dar conta. No entanto, se observarmos bem, LGBT pobres, 

trabalhadores, jovens e negros sofrem muito mais violência que aqueles/as ricos, adultos e 

brancos/as (BRASIL, 2013). LGBT ainda possuem muitos desafios no campo dos direitos 

trabalhistas, econômicos e sociais, sendo, parte deles/as, usuários/as de políticas de assistência 

social que tem um perfil claramente redistributivo. E é esse o grande objetivo de Nancy Fraser ao 

discutir os dois paradigmas (2006). Mais do que antagônicos ou opostos entre si, o momento atual 

requer uma combinação mútua e complementar que promovam políticas redistributivas e de 

reconhecimento caso queiramos atingir um patamar mínimo de justiça social. 

2. Instituições Participativas LGBT Criadas no Executivo Federal 

Antes de mapearmos as instituições participativas focadas na população LGBT é preciso fazer 

uma breve síntese histórica que esclareça como a agenda LGBT migra para o Estado brasileiro. 
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Facchini (2005) classifica a história do Movimento LGBT brasileiro em três “ondas”. A primeira 

onda (1978-1983) é marcada pelo surgimento do Movimento Homossexual Brasileiro no contexto 

da Ditadura Militar, pela criação do grupo Somos (SP), da imprensa alternativa gay por meio do 

jornal “Lampião da Esquina” e pela criação da primeira Organização Não-Governamental 

Homossexual registra no Brasil, o Grupo Gay da Bahia, ativo até os dias atuais. A segunda onda 

(1984-1992) é caracterizada pela chagada da epidemia do vírus HIV e pela organização do 

Movimento em torno do combate à Aids. Também ocorre nesse período campanhas pela 

despatologização da homossexualidade junto ao INAMPS e por aprovação de leis favoráveis na 

Constituinte. Já a terceira onda (1992-2005) é definida pelo aumento exponencial de ONGs 

LGBT e pela explosão das Paradas do Orgulho LGBT Brasil afora o que resultou na ampliação da 

visibilidade no país (FACCHINI, 2005). 

Essa trajetória política da militância no Brasil somada a uma movimentação em âmbito 

internacional com destaque para a Conferência Mundial de Beijing (1995) e a Conferência 

Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Conexas de 

Intolerância ocorrida em Durban na África do Sul em 2001, resultaram em avanços no campo 

governamental brasileiro. Dessa conjuntura nasceram o Programa Nacional de Direitos Humanos 

II (PNDH-II) e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD). Tanto o PNDH-II 

quanto o CNCD previam ações voltadas para a promoção da cidadania da população LGBT. Tanto 

que o CNCD criou em Novembro de 2003 o Grupo de Trabalho com a finalidade de elabora o 

Programa Brasileiro de Combate à Violência e à Discriminação a Gays, Lésbicas, Travestis, 

Transgêneros e Bissexuais (GLBT à época) e de Promoção da Cidadania Homossexual que se 

tornaria em 2004 o pioneiro Programa “Brasil Sem Homofobia”. 

O Programa Nacional “Brasil Sem Homofobia: programa de combate à violência e à 

discriminação contra GLBT e de promoção à cidadania homossexual”, mais conhecido por Brasil 

Sem Homofobia é lançado em solenidade no Palácio da Justiça, em Brasília, no ano de 2004, 

entusiasmando ativistas e pesquisadores que viam, pela primeira vez, o Governo Federal se 

comprometer com a agenda da cidadã LGBT em toda história do país (SIMÕES; FACCHINI, 

2009). O Brasil Sem Homofobia previa uma série de ações articuladas nos diferentes Ministérios 

sinalizando um forte empenho governamental e marcando aquilo que seria uma mudança de 

paradigma das ações públicas voltadas para essa população: elas deixariam de ficar restritas ao 

combate ao HIV/Aids (com uma importante ação acumulada no Ministério da Saúde, primeira 

área pública que se abriu as demandas de LGBT) e passariam a combater a violência e a 

promover os direitos humanos através de Ministérios importantes e que incidem sobre a cultura 

como o Ministério da Educação e o da Cultura, entre outros. 

Foi o Brasil Sem Homofobia que impulsionou a participação social da população LGBT no 

Estado brasileiro e a criação de estruturas administrativas responsáveis pelo desenvolvimento de 
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políticas públicas nos estados e municípios provocando um fenômeno bastante característico dos 

anos 2000: o trânsito e o deslocamento de ativistas para o interior do Estado e o ativismo 

institucional (ABERS; TATAGIBA, 2014). Além disso, o Brasil Sem Homofobia foi responsável 

pelo financiamento e implantação dos Centros de Referência em Direitos Humanos e Combate à 

Homofobia, Núcleos de Pesquisa e Promoção da Cidadania LGBT nas Universidades públicas 

brasileiras e projetos de formação em direitos humanos para combater a homofobia. 

A necessidade de exercer o controle social sobre o Programa Brasil Sem Homofobia e monitorar as 

ações decorrentes dele pavimentaram caminhos para a produção de instituições participativas da 

população LGBT. Abaixo, segue dados e informações sobre a trajetória participativa do segmento 

construída pelo Governo Federal em diálogo com o Movimento LGBT: 

2.1. I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (2008) 

Sob o tema “Direitos Humanos e Políticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania de gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais”, a I Conferência Nacional GLBT (sigla oficial do 

Movimento à época) aconteceu no ano de 2008 em Brasília/DF com objetivos ambiciosos: 

mobilizar todo o país para definir diretrizes de políticas públicas para essa população, monitorar e 

fortalecer o Programa Brasil Sem Homofobia e elaborar o Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos de LGBT que acabou sendo lançado no ano seguinte com base nas 

deliberações aprovadas na Conferência. 

Essa Conferência pode ser considerada histórica não só por ter sido o primeiro evento desse tipo no 

Brasil quanto no conjunto dos países que nunca convocaram a população LGBT de suas nações 

para definir os rumos das políticas públicas de interesse de um segmento tão marginalizado e 

excluído das sociedades. Não é inútil lembrar que em muitos países a homossexualidade ou 

práticas consideradas homossexuais são criminalizadas com penas que vão desde a prisões até a 

pena de morte. É o que se entende por Homofobia de Estado. Nesses casos, o Estado é o principal 

promotor da violação de direitos humanos colaborando para a promoção de uma cultura de ódio e 

perseguição contra seus membros. Além do pioneirismo e do ineditismo, a primeira Conferência 

Nacional LGBT contou com a presença na abertura do então Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

que proferiu um emocionado discurso sobre o papel do preconceito na desigualdade brasileira 

relacionando com a sua própria trajetória marcadas pelo analfabetismo, pelo preconceito de classe 

e de origem (uma vez que Lula nasceu em uma pequena cidade do interior de Pernambuco 

chamada Caetés). 

A presença de Lula nessa Conferência deu uma força política até então inexistente ao Movimento 

LGBT, pois não se tratava apenas de um apoio pessoal do político Lula e sim do 

comprometimento político do alto escalão do Governo Federal e um pacto que demonstrava uma 
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atenção especial da Presidência da República a um segmento extremamente abjeto e excluído da 

sociedade e das instâncias governamentais. Também pode ser contabilizado como conquistas 

dessa primeira Conferência a criação da Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos de LGBT 

na estrutura administrativa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

responsável por articular e executar políticas públicas LGBT no Governo Federal, o lançamento do 

Plano Nacional LGBT, ambos no ano de 2009 e a criação do Conselho Nacional LGBT, em 

2010, que será explorado no tópico seguinte. Também foi nessa Conferência que foi definida a 

sigla utilizada até hoje pela militância “LGBT”, trazendo pra frente da sigla a letra L de lésbicas 

com o objetivo de angariar mais visibilidade e protagonismo às mulheres do Movimento. 

2.2. Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2010) 

Ele foi criado em 2001 com um nome mais reduzido (Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação – CNCD) por meio do Decreto nº 3.952 e à época tratava-se de um órgão 

colegiado integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça, com a finalidade de “propor, 

acompanhar e avaliar as políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e da 

proteção dos direitos de indivíduos e grupos sociais e étnicos afetados por discriminação racial e 

demais formas de intolerância”. A composição inicial enfatizava a participação da população 

negra e indígena e as lutas étnico-raciais. Em 22 de março de 2005 o Decreto nº 5.397 disciplinou o 

funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, agora integrado a estrutura 

básica da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, mantendo a 

mesma finalidade, porém estabelecendo a composição da sociedade civil por meio de entidades 

da população negra, indígena e de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). 

Em 2005, por meio da edição do Decreto 5.397, a população LGBT adquiriu participação formal no 

CNCD embora esta já acontecesse na prática. Foi esta presença prévia que permitiu efetiva 

articulação entre governo e sociedade civil para a construção do Programa Brasil sem Homofobia e 

para a realização da I Conferência Nacional GLBT em 2008. Em 2008, foi aprovada na I 

Conferência Nacional LGBT a recomendação para a criação de Conselho Nacional para o 

tratamento das demandas específicas dessa população. Em 2009 a composição do CNCD e suas 

atribuições regimentais apresentam sobreposição com o Conselho Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (CNPIR). 

Desse conjunto de fatores decorreu a reorganização do CNCD focando na defesa e promoção 

exclusiva dos direitos da população LGBT. Em 2010, o Decreto nº 7.388 altera o formato do 

CNCD para o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT). Assim, em 2011 foi 

publicada a Portaria nº 544 pela então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
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República que estabeleceu o Regimento Interno Provisório do CNCD/LGBT e em 2015 foi 

publicada a Resolução nº 13 do CNCD/LGBT aprovando o seu Regimento Interno Permanente. 

Em termos normativos, o CNCD/LGBT possui caráter consultivo e deliberativo2, composição é 

paritária entre o Governo Federal e a sociedade civil distribuídas entre 15 vagas (a Presidência é 

alternada entre governo e sociedade civil e o mandato é de dois anos). A Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República provê recursos e uma Secretaria Executiva para o seu 

funcionamento regular e dentre as funções atribuídas aos conselheiros e conselheiras estão o 

acompanhamento, a análise e a proposição de sugestões de políticas e ações governamentais 

destinadas à população LGBT brasileira (FEITOSA; SANTOS, 2016). É atribuição do 

CNCD/LGBT também a organização das Conferências Nacionais LGBT e o monitoramento das 

propostas aprovadas nelas. O Conselho Nacional LGBT também tem se destacado na elaboração 

de normativas e documentos que regulam e orientam o serviço público a atender as 

especificidades da população LGBT, assumindo uma clara função representativa, apesar do 

modelo diferente das instituições representativas tradicionais (AVRITZER, 2007). 

2.3. II Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2011) 

A segunda edição da Conferência Nacional LGBT, diferentemente da anterior, foi organizada 

pelas entidades que tinham assento no Conselho Nacional LGBT e a temática escolhida - Por um 

país livre da pobreza e da discriminação: promovendo a cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais - tinha clara afinidade governamental com o lema do primeiro mandato do 

Governo Dilma intitulado “País rico é país sem pobreza”. O combate à pobreza e à miséria, 

problemas históricos do Brasil, sempre se constituíram como a bandeira primordial dos governos 

petistas e a pauta LGBT também foi inserida nesse contexto. É interessante notar a tensão entre os 

paradigmas da redistribuição e do reconhecimento na fala oficial da então Ministra de Direitos 

Humanos, Maria do Rosário: 

O Brasil caminha a passos largos para erradicar a pobreza extrema. Mas sabemos 
que pobreza não se mensura meramente através do critério renda, mas por uma 
constatação da ausência de direitos. Somos ricos quando conseguimos assegurar 
que o desenvolvimento brasileiro se paute pelo incremento dos direitos de cada 
um e de cada uma de nós. O Brasil só será verdadeiramente rico quando for um 
país que assegure uma vida plena de cidadania e Direitos Humanos para todas as 
pessoas (BRASIL, 2011, p. 12). 

A II Conferência Nacional LGBT tinha objetivos diferentes daquela primeira edição com 

destaque para o monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

                                                        
2 Apesar de determinadas decisões LGBT do Governo Federal, em determinados momentos, terem 
passado ao largo da consulta e da deliberação do Conselho como a suspensão do Kit Anti-Homofobia 
do MEC. 
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Humanos de LGBT. Assim, se a I Conferência pretendia construir as bases desse Plano, a 

segunda edição pretendia realizar um grande balanço do documento que é até hoje um Plano rico 

de orientação e ambições governamentais. O problema do Plano Nacional LGBT foi que as ações 

previstas não possuíam vinculação orçamentária o que o tornou uma espécie de “carta de boas 

intenções”. 

Além do balanço do Plano, a II Conferência LGBT trabalhou em cima de uma metodologia 

participativa que visava a elaboração de diretrizes, e não mais propostas, que norteariam o Estado 

brasileiro. Em termos de conjuntura, o cenário já não era mais tão otimista quanto a Conferência 

passada: se por um lado, o Brasil comemorava o reconhecimento das uniões homoafetivas pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), o que resultou na presença com direito à palestra magna do 

Ministro do STF Carlos Ayres Brito intitulada “Reconhecimento de LGBT como Sujeitos de 

Direitos”, por outro o Movimento LGBT estava irritado com a ex-Presidenta Dilma Rousseff 

pelos seus gestos aos setores fundamentalistas religiosos que se fortaleciam cada vez mais tanto 

no Legislativo quanto no Executivo através da coalizão Lulista. 

Já na campanha de 2010, Dilma publicou uma carta direcionada aos cristãos se comprometendo a 

não avançar em pautas como o direito ao aborto e às reivindicações LGBT como a criminalização 

da homofobia (neste caso, ela afirma sancionar caso o Senado aprovasse, revogando conteúdos 

que ferissem a liberdade religiosa). Também em maio daquele ano (2011) a Presidenta 

suspenderia o programa “Escola Sem Homofobia” do Ministério da Educação, apelidado por 

parlamentares conservadores de “Kit Gay” e deu uma desastrosa declaração à imprensa dizendo 

que seu Governo “não faria propaganda de opção sexual”. Para completar a tensão, a Presidenta, 

diferentemente de Lula, não se fez presente na cerimônia de abertura da II Conferência Nacional 

LGBT ocasionando uma sonora vaia dos delegados e delegadas presentes. 

2.4. III Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2016) 

A terceira e mais recente Conferência Nacional LGBT ocorreu em abril de 2016 na cidade de 

Brasília com um tema que viria a ser senão a principal, uma das maiores reivindicações do 

Movimento LGBT contemporâneo: a criminalização da homofobia. O tema dizia “Por um Brasil 

que criminalize a violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais”. Além 

dessa reivindicação, os delegados e delegadas também aprovaram uma moção de apoio à Lei de 

Identidade de Gênero (Lei João W. Nery – N. 5002/2013) de autoria do Deputado Federal Jean 

Wyllys (PSOL-RJ) e Erika Kokay (PT-DF) que se trata de um dispositivo que visa ampliar 

direitos específicos de travestis, transexuais e homens trans tal qual uma legislação existente na 

Argentina. Tanto o projeto de criminalização da homofobia quanto o de identidade de gênero 
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revelam novamente o anseio por políticas de reconhecimento e não de redistribuição, sinalizando 

que, de fato, a população LGBT tem mais interesse nesse tipo de paradigma. 

A III Conferência Nacional LGBT também aconteceu sob moldes inéditos, dentro do que se 

chamou de Conferências Nacionais Conjuntas de Direitos Humanos compreendendo a realização 

de 5 Conferências Nacionais simultaneamente: a X Conferência Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente3, a IV Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa4, a IV Conferência 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência5, a III Conferência Nacional LGBT e a XII 

Conferência Nacional de Direitos Humanos6. 

A experiência das Conferências Nacionais Conjuntas de Direitos Humanos tanto pode ser 

avaliada positivamente pelos seus aspectos integrativos entre diferentes segmentos vulneráveis da 

sociedade brasileira, valorizando uma política de alianças, de diversidade e de reconhecimento e 

solidariedade mútuas quanto pode ser vista negativamente pela falta de foco em que tudo é 

prioridade, pelas tensões e discriminações atravessadas entre os segmentos7 e pela crítica da 

sociedade civil organizada de que a realização das Conferências Conjuntas havia sido uma 

estratégia do Governo Federal para economizar verbas públicas, precarizando os espaços 

participativos. 

Críticas à parte, as Conferências Conjuntas de Direitos Humanos aconteceram em uma conjuntura 

política extremamente caótica e desfavorável, às vésperas do processo de impeachment que 

impugnaria a ex-Presidenta Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. Não à toa a carta de 

apresentação do texto-base assinada pela Ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos 

Direitos Humanos Nilma Lino Gomes e do Secretário Especial de Direitos Humanos Rogério 

Sotilli “Sem direitos humanos não há democracia e sem democracia não há direitos humanos” 

(BRASIL, 2016). Um claro apelo à manutenção do resultado das eleições de 2014 que elegera 

Dilma. 

Diferentemente da II Conferência Nacional LGBT, a Presidenta Dilma compareceu no evento, 

exatamente na cerimônia de encerramento. No entanto, e apesar de aprovado o importante decreto 

que reconhece o nome social de travestis e transexuais no âmbito da Administração Pública 
                                                        
3 Sob o tema “Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - 
Fortalecendo os Conselhos da Criança e do Adolescente”. 
4 Sob o tema “Protagonismo e Empoderamento da Pessoa Idosa - Por um Brasil de Todas as Idades”. 
5 Sob o tema “Os Desafios na Implementação da Política da Pessoa com Deficiência: a Transversalidade 
como Radicalidade dos Direitos Humanos”. 
6 Sob o tema “Direitos Humanos para Todos e Todas: Democracia, Justiça e Igualdade”. 
7 Participei da Comissão Organizadora das Conferências Conjuntas e fui testemunha ocular da 
preocupação dos organizadores da Conferência da Criança quando os profissionais da infraestrutura 
disseram que as Conferências da Criança e da População LGBT ocorreriam no mesmo andar. 
Infelizmente, a homofobia sempre esteve acompanhada da sombra da pedofilia. Recordo-me também 
de discriminações contra travestis e transexuais na utilização de banheiros correspondentes a sua 
identidade de gênero por delegados e delegadas das outras Conferências no momento de realização 
das mesmas. 
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Federal, após protestos da plenária, sua presença no contexto das Conferências Conjuntas não 

produziu o sentimento de que ela estava ali em prol do público LGBT, mas em prol da agenda mais 

ampla de direitos humanos. Implicações da escolha dessa nova metodologia adotada pela 

Secretaria Especial de Direitos Humanos. 

A III Conferência Nacional LGBT voltou a adotar a aprovação de propostas e não mais diretrizes 

como na sua segunda edição e aprovou o uso da nova expressão “LGBTfobia” em substituição a 

conhecida palavra “homofobia” para designar o conjunto de violências perpetradas contra a 

população LGBT e torná-la mais inclusiva em relação às diferentes identidades que conformam 

essa sopa de letrinhas que é tal população. A constante mudança de sigla e expressões é explorada 

em Facchini (2005) como resultante da política de identidades adotada pelo ativismo LGBT 

internacional e brasileiro. Outro objetivo da III Conferência Nacional LGBT era a construção de 

uma Política Nacional LGBT por meio do fortalecimento do Sistema Nacional LGBT tal qual o 

Sistema Único de Saúde (SUS) ou o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

2.5. I Seminário Nacional de Controle Social e Políticas Públicas de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2016)8 

Refletir sobre os obstáculos, desafios, limites e contradições da participação social envolvendo a 

população LGBT foi o principal objetivo do I Seminário Nacional de Controle Social e Políticas 

Públicas LGBT, que ocorreu na cidade de Brasília/Distrito Federal, entre os dias 21 e 22 de 

Setembro de 2016 na sede da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e 

Cidadania (SEDH/MJC), já no contexto do Governo Temer. A organização ficou por conta do 

Conselho Nacional LGBT e por agentes da SEDH. 

Outra razão que motivou o Conselho Nacional LGBT a promover este espaço foi a comemoração 

dos 15 anos de existência do Conselho Nacional LGBT que surgira inicialmente como Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação (CNCD) na estrutura da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos do Governo Federal, precisamente no ano de 2001 e que viria a se transformar em 

CNCD/LGBT em 2010 regulamentado pelo Decreto 7.388, conforme já explicado no tópico 

sobre este Conselho. 

Os participantes do I Seminário Nacional de Controle Social e Políticas Públicas LGBT podem ser 

classificados em três segmentos: Conselheiros/as Nacionais LGBT, Conselheiros/as Estaduais 

LGBT e convidados/as. No caso dos Conselheiros Nacionais participaram os representantes 

titulares e suplentes (que, na organização do CNCD/LGBT, são compostos por integrantes de 

uma mesma entidade); No caso dos/as Conselheiros/as Estaduais LGBT, o critério definido pela 

                                                        
8 As informações do referido seminário foram obtidas junto à Secretaria-Executiva do Conselho 
Nacional LGBT que é a detentora de toda a documentação e registros do evento, a quem aproveito para 
agradecer pela cessão dos documentos em nome da responsável Katia Maria Guimarães. 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1062 

Comissão Organizadora do evento estabeleceu que o/a participante teria de ser indicado/a pela 

Presidência ou Coordenação do Conselho Estadual e representar organizações da sociedade civil 

(uma vez que os conselhos de políticas públicas também contam com representações 

governamentais), decisão esta que provocou algumas queixas entre conselheiros/as estaduais do 

poder público. 

Assim, a SEDH/MJC ficou responsável por assegurar o deslocamento, a hospedagem e a 

alimentação dos/as participantes que totalizou uma média de 60 pessoas. Dentre as pessoas 

convidadas estavam Yone Lindgren, ativista lésbica do Rio de Janeiro que já foi Vice-Presidenta 

da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), 

integrante do Movimento Dellas e compôs a primeira formação do CNCD. 

Também foi convidada a professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Amelia 

Maraux que integra o Centro de Estudos em Gênero, Raça/Etnia e Sexualidade – Diadorim. Além 

da experiência de Vice-Reitora da UNEB, Maraux também coordena o LaBI – Laboratório 

Interdisciplinar de Políticas LGBT que trata-se de um convênio entre a SEDH/MJC e a 

UNEB com o objetivo de constituir um Laboratório de Monitoramento e Avaliação das Políticas 

LGBT, a construção de uma ação de advocacy nacional para o fortalecimento do Sistema Nacional 

LGBT e a elaboração de uma proposta de regulamentação para a Rede Nacional de Promoção e 

Defesa dos Direitos Humanos de LGBT e para os Centros de Promoção e Defesa dos Direitos 

LGBT. Este primeiro seminário sobre controle social LGBT também foi importante por ter se 

constituído como o primeiro espaço criado exclusivamente para pensar estratégias de 

fortalecimento da participação social da população LGBT. 

3. Demandas por Participação Social e Reconhecimento nas 
Deliberações Aprovadas nas Instituições Participativas LGBT 

Esta seção destina-se a detectar e listar todas as deliberações - propostas, diretrizes e 

encaminhamentos – sobre participação social aprovadas nas instâncias participativas descritas na 

seção anterior. Em face do limite de páginas definido para este artigo não será possível analisar 

detidamente cada uma delas. A intenção é responder o nosso problema de pesquisa inicial e 

atingir os objetivos almejados. Pretendemos analisar tais achados mais detidamente em uma 

versão posterior. 

3.1. I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (2008) 

Como já dito, a I Conferência Nacional LGBT trabalhou com base em propostas de políticas 

públicas. Encontramos 08 propostas sobre participação social distribuídas em 06 diferentes eixos 

temáticos (BRASIL, 2008): 
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Eixo 1 – Direitos Humanos 

9. Garantir, criar e fortalecer os Conselhos Municipais, Estaduais e Federais da população 
LGBT, apoiando a participação desta população nos conselhos existentes no combate à 
homofobia nas políticas públicas. 

47. Estimular a participação de representantes da população LGBT no CNDI e no 
CONADE, e a perspectiva de orientação sexual e identidade de gênero nas políticas 
voltadas aos idosos. 

Eixo 2 – Saúde 

7. Fortalecer, garantir e assegurar a participação da população LGBT nas instâncias dos 
Conselhos Nacional, Estadual e Municipal, bem como nas conferências de saúde, por meio 
de criação de assentos para esta população, objetivando interferir na formulação de 
políticas públicas e atuar na defesa e no controle social do SUS. 

Eixo 4 – Justiça e Segurança Pública 

67. Garantir a participação da população LGBT nos conselhos de justiça e de segurança 
pública, no âmbito municipal, estadual e nacional. 

Eixo 5 – Cultura 

32. Garantir, através do MinC, a participação LGBT no Conselho Nacional de Cultura e 
orientar a participação LGBT nos conselhos estaduais e municipais de cultura. 

Eixo 6 – Trabalho e Emprego 

35. Estimular a participação de instituições ligadas ao Movimento LGBT nos conselhos e 
conferências municipais, estaduais e nacionais de assistência social (...) 

Eixo 9 – Cidades 

7. Garantir e ampliar a participação de organizações LGBT nos debates sobre políticas 
urbanas e rurais em conselhos gestores. 

45. Apoiar a estimular a participação do segmento LGBT nas conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital de meio ambiente, visando a garantia de seus direitos, 
legitimidade e controle social, na formulação de políticas públicas de meio ambiente. 

3.2. II Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2011) 

Como a II Conferência Nacional LGBT pretendia monitorar a execução das propostas aprovadas na 

I edição, ela teve por objetivo formular diretrizes (que funcionavam como um misto de princípios 

e ações) para o Estado. Encontramos 4 diretrizes que abordavam temáticas como participação 

presentes em 3 eixos temáticos (BRASIL, 2012): 
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Eixo – Poder Legislativo e Direitos da População LGBT 

Diretriz 3 - Assegurar representação LGBT nos diversos conselhos de direitos, garantindo a 
participação de entidades formais e informais, garantindo a maioria de dois terços da 
sociedade civil em todos eles, grupos de trabalho e conselhos, observando a 
representatividade de gênero, identidade de gênero e orientações sexuais, nas instâncias 
do governo, em âmbito nacional, estadual e municipal; com transparência e democracia na 
convocação e seleção dessas representações, bem como contemplar outros recortes sociais: 
mulheres, negros, povos e comunidades tradicionais, pessoas com deficiência e pessoas 
vivendo com HIV/aids. No cenário nacional, as representações devem observar a equidade 
por Estado e/ou regiões. 

Eixo – Saúde 

Diretriz 4 - Fortalecer e garantir os espaços de controle social no âmbito do SUS e 
reconhecer a importância da participação de LGBT na formulação, acompanhamento, 
avaliação e monitoramento das políticas de atenção integral a saúde. 

Eixo – Direitos Humanos e Participação Social 

Diretriz 2 - Que o Governo Federal elabore efetive e amplie os mecanismos institucionais 
de monitoramento e controle social das ações e políticas afirmativas e as políticas voltadas 
para a comunidade LGBT, garantindo uma participação efetiva da sociedade civil e do 
movimento social LGBT, apontando para o processo participativo, transparente e 
democrático entre Estado e sociedade civil. 

Diretriz 4 - Garantir a participação e o protagonismo de pessoas LGBTs inclusive negras e 
negros, indígenas, pessoas em situação de rua, povos tradicionais e de terreiro, população e 
comunidade sem teto e sem-terra e ocupações, ciganas e pessoas com deficiência, para 
deliberar, implementar, avaliar, fiscalizar, gerir e monitorar as políticas públicas, visando, 
assim, fortalecer mecanismos e estratégias institucionais com a participação da sociedade 
civil organizada para o exercício do controle social, conforme os princípios de Paris (2/3 
sociedade civil e 1/3 para o poder público), garantindo essa composição nos conselhos 
nacionais, em especial o LGBT, e fomentá-la nos conselhos estaduais e municipais. 

3.3. III Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2016) 

A III Conferência Nacional LGBT retornou o modelo de deliberação de propostas e as demandas 

por participação se concentraram todas em apenas um único eixo temático, que pode ser explicado 

pela própria natureza desse eixo que previa ações sobre participação social. Localizamos 4 

propostas ao todo (BRASIL, 2016). 

Eixo 1 – Políticas Intersetoriais, Pacto Federativo, Participação Social e Sistema Nacional de 
Promoção da Cidadania e Enfrentamento da Violência contra a População LGBT 

5. Garantir a implantação e implementação do Sistema Nacional de Promoção de Direitos e 
Enfrentamento à Violência contra população LGBT, fomentando nos estados, no Distrito 
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Federal e nos municípios a adesão com repasse de recurso da União e complementação 
orçamentária do ente local para a criação e manutenção de todas as estruturas (coordenações, 
conselhos e centros de cidadania) que compõem o referido Sistema, garantindo atendimento 
integral, benefícios, serviços, programas e projetos destinados ao enfrentamento das 
exclusões sociais e violências cometidas, no sentido de subsidiar políticas públicas para a 
população LGBT, com garantia de orçamento gerado a partir da criação de fundos federal , 
estaduais e municipais da política LGBT. 

7. Incentivar a criação de políticas públicas para a população LGBT, garantindo a 
estadualização das diretrizes do plano nacional de cidadania LGBT, através das 
coordenadorias municipais, estaduais e do DF, comitês estaduais e municipais, conselhos 
estaduais, municipais e do DF de políticas LGBT, respeitando o pacto federativo. 

32. Fortalecer o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, fomentando a 
criação e empoderamento de Conselhos Estaduais e Municipais, fóruns Interconselhos 
LGBT e comitês técnicos intersetoriais nas diversas áreas do governo. 

33. Promover a participação da população LGBT em todos os conselhos de direitos para 
efetivar a transversalização do debate, bem como fomentar o controle social das políticas 
setoriais, voltadas à esta população. 

3.4. I Seminário Nacional de Controle Social e Políticas Públicas de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2016) 

O Seminário de Controle Social foi uma das principais ações do Conselho Nacional LGBT para 

estimular a participação social da população LGBT e também trabalhou com a ideia de propostas. 

A maioria de suas deliberações caminharam mais no sentido de integrar os Conselhos 

(municipais, estaduais e nacional) LGBT existente no país do que criar novos espaços 

participativos. Acredito que isso se deva ao perfil do público participante todo composto por 

conselheiros e conselheiras LGBT: 

• Criar um Fórum Interconselhos LGBT envolvendo o Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (CNCD/LGBT) e os Conselhos Estaduais LGBT das Unidades Federativas. 
• Assegurar reuniões semestrais do Fórum Interconselhos com o estabelecimento de 
cronograma desenhado pelo CNCD/LGBT. 

• Ampliar o diálogo e a interlocução entre o CNCD/LGBT e os demais Conselhos Nacionais 
existentes na estrutura da Administração Pública Federal. 

• Ampliar o diálogo e a interlocução entre os Conselhos Municipais e Estaduais LGBT e os 
demais Conselhos Municipais e Estaduais existentes na estrutura da Administração Pública 
Municipal e Estadual. 

• Emitir parecer da Câmara Técnica de Legislação e Normas do CNCD/LGBT sobre a 
possibilidade de participação de Conselheiros/as Nacionais LGBT nas reuniões dos 
Conselhos Estaduais LGBT. 
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• Garantir responsividade e repasse das reuniões do CNCD/LGBT às Unidades Federativas, 
sobretudo nos estados que possuem Conselheiros/as Nacionais LGBT. 

• Fomentar via CNCD/LGBT a instalação de Conselhos Municipais e Estaduais LGBT nos 
munícipios e estados brasileiros que não dispõem desses organismos de controle social. 

• Elaborar formulário para preenchimento dos Conselhos Estaduais LGBT sobre 
experiências exitosas em âmbito municipal. 

• Repassar ao CNCD/LGBT o cotidiano e a atuação dos Conselhos Estaduais LGBT para 
compartilhar informações e experiências. 

• Criar uma plataforma digital do Fórum Interconselhos. 

• Fundar uma Rede Nacional de Conselhos LGBT com a participação de Conselheiros e 
Conselheiras Municipais, Estaduais e Nacionais LGBT. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar o processo de institucionalização do 

Movimento LGBT brasileiro e a interlocução com o Estado mapeando as instituições 

participativas construídas na última década no Brasil com foco na interação com o Executivo 

Federal e investigar as demandas por mais participação e, portanto, por mais reconhecimento das 

identidades LGBT por parte do Estado. 

No Brasil do começo do Século XXI foram criadas um conjunto de instituições participativas que 

possibilitaram a expressão de reivindicações e demandas públicas em todas as esferas da 

administração pública e áreas dos direitos (saúde, educação, segurança, etc.): listamos as 3 

edições da Conferência Nacional LGBT (2008, 2011, 2016), a criação do Conselho Nacional 

LGBT (2010) e a realização de um seminário exclusivo para discutir controle social e 

participação do segmento nas instituições públicas (2016). Em seguida, procuramos deliberações 

que continham no seu teor o desejo pela participação como um direito e uma estratégia pela 

ampliação do reconhecimento estatal. 

Os resultados indicaram que há um desejo forte e permanente do Movimento LGBT em participar 

da esfera pública e dos processos decisórios estatais visando desenvolver políticas públicas, 

efetivar direitos já previstos e conquistar novos direitos com o objetivo de romper a violência 

LGBTfóbica e garantir a cidadania dessa população. 

A conjuntura atual, pós-golpe parlamentar que culminou com a expulsão da Presidenta Dilma 

Rousseff no ano de 2016, impõe novos problemas de pesquisa e novos desafios políticos para os 

movimentos sociais: primeiro, em que medida as deliberações aprovadas nas instituições 

participativas serão executadas pelo atual governo anti-democrático? Segundo, como tem se dado 
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a interação do Movimento LGBT com o atual governo não-eleito? Terceiro, serão mantidas as 

instituições participativas voltadas para a população LGBT? Quarto, de que modo o Movimento 

LGBT atuará para evitar retrocessos com as reformas neoliberais em andamento? E, por fim, a 

militância terá a capacidade de perceber que as decisões macroeconômicas, mais afeitas ao 

paradigma redistributivo, afetará em cheio a qualidade de vida e o reconhecimento de suas vidas? 
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RESUMO 
Esse trabalho incide em uma discussão do contexto brasileiro nos marcos de um Golpe de Estado em 2016, com 
permanentes desdobramentos, a colocar em risco a democracia. É um tempo histórico de desmontes de políticas 
públicas, gerando um cenário de (des)proteção social, de inseguranças e imprevisibilidade. Interessa-nos pensar 
criticamente a questão da representação democrática e das possibilidades de exercícios de participação da 
sociedade civil, em consonância com a Constituição de 1988, regida pela lógica de afirmação de direitos e da 
cidadania. Buscamos adentrar nos dilemas da democracia na cena da crise brasileira contemporânea, enfocando 
suas expressões no campo das Políticas Públicas. Direcionamos o foco analítico para as Políticas Urbanas, 
notadamente as Políticas de Mobilidade Urbana, a enfrentarem os dilemas do direito à cidade no contexto da 
crise brasileira, com transformações em seus marcos regulatórios e na participação das instituições e dos sujeitos 
da sociedade civil.  
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ESTADO BRASILEIRO NA SEGUNDA DÉCADA DO SÉCULO XXI: 
DILEMAS DA DEMOCRACIA EM TEMPOS DE CRISE E SUAS INFLEXÕES NO 
CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

MOURA, Luciana Ribeiro 

CARVALHO, Alba Maria Pinho de 

SANTOS, Cristiane Vieira dos 

À GUIZA DE INTRODUÇÃO: o Brasil do Presente como desafio analítico 

Em meados da segunda década do século XXI, mais precisamente 2017, estamos a viver um 

gravíssimo momento da vida brasileira. Momento de crise econômica, de crise política sistêmica, de 

democracia capturada pelo capital, com poder político submetido ao poder econômico. É momento de 

profunda instabilidade, com um Presidente da República ilegítimo, hoje, sem nenhuma credibilidade da 

população brasileira, envolvido em esquemas de corrupção, denunciado, de forma recorrente, pelo então 

Procurador Geral da República Rodrigo Janot1 e que “barra” o impeachment a partir de um explícito 

esquema de subornos, em uma versão cínica da “política de negócios”. É um momento de desproteção 

social, crise sistêmica e insatisfação popular! A rigor, vive-se, no Brasil do Presente, uma “situação 

insustentável e perigosa, social, econômica e politicamente”, como bem denuncia o “Manifesto do 

Campo das Públicas”. 

Este gravíssimo momento do Brasil “no tempo presente” constitui-se a partir de um marco histórico de 

fundo: o golpe de estado de 2016 e, em curso, em 2017, no contexto da crise contemporânea brasileira, a 

desencadear uma implementação intensiva de políticas neoliberais, com o desmonte de direitos e recuo 

das políticas sociais. 

De fato, o GOLPE 16 – na expressão cunhada em recente livro das Edições Fórum – em um perverso 

crescendo, vem aprofundando uma política de espoliação de direitos, das riquezas nacionais, do fundo 

público, das políticas públicas, intensificando a superexploração da força de trabalho no Brasil. 

De fato, nestes últimos dois anos da segunda década do século XXI – mais precisamente 2016 e 2017, 

em curso – estamos vivendo um tempo de radicalização conservadora que desmancha direitos, que 

dilui pactos e marcos regulatórios, que desmonta Políticas Públicas, produzindo um contexto de 

(des)proteção social, insegurança e imprevisibilidade que impõe a resistência como exigência histórica 

(CARVALHO, 2017). 

                                                        
1 Rodrigo Janot exerceu a Procuradoria Geral da República no período de 2013 a 2017, mais precisamente até 
17 de setembro. Ao longo do Golpe 2016, Janot teve um importante papel de vigilância jurídica face aos 
desmontes e práticas de corrupção que vem marcando o governo ilegítimo do Presidente Temer. 
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Neste contexto, o Estado Brasileiro redefine-se, assumindo novas configurações e a democracia vem 

sendo violentamente atingida, nos marcos do que vem sendo configurado como Estado de Exceção2. A 

rigor, a democracia liberal representativa está submetida por processos de autoritarismo que parecem 

colocar em suspensão direitos e conquistas democráticas. 

Nesta nossa construção analítica, privilegiamos dois eixos fundantes, quais sejam: Estado Brasileiro 

em suas novas configurações, nos circuitos do Golpe de 2016; Democracia em risco neste “Brasil do 

Presente”, nos marcos de um Estado de Exceção. 

A partir desta análise fundante, adentramos em uma discussão de uma dada política pública 

desenvolvida em Fortaleza – Ceará, qual seja, a Política de Mobilidade Urbana, focando programas 

específicos do uso da bicicleta como via alternativa de transporte. Trata-se de uma abordagem no âmbito 

de uma investigação avaliativa sobre o Programa Bicicletar e Bicicletas Integradas ao Transporte 

Público, desenvolvidos em Fortaleza, metrópole nordestina que encarna, por excelência, a lógica do 

capitalismo contemporâneo, com um governo municipal, constituída em articulações orgânicas com 

segmento do capital e que busca uma gestão eficiente, face aos graves problemas urbanos, mantendo, 

acima de tudo, os interesses dos grupos dominantes e atendendo, de forma pontual e restrita, 

demandas das populações que vivem às margens. 

É assim que emergem e consolidam-se programas de uso da bicicleta como via alternativa de 

transporte não motorizado no espaço urbano de Fortaleza que se afirma como uma expressão peculiar da 

civilização do automóvel. É uma política pública de baixo custo e que vem ganhando visibilidade, na 

condição de uma intervenção municipal que se volte para a grave contradição da mobilidade urbana, 

expressa no caos do trânsito fortalezense. 

1. Novas Configurações do Estado Brasileiro: crise em meio a radicalização 
da ortodoxia neoliberal 

No interior de uma articulação orgânica de segmentos do capital, com a adesão massiva de uma “base 

política” resultante de negociados e acordos, com a conivência do judiciário e com o apoio irrestrito da 

mídia, o processo de Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff deflagra um novo ciclo na vida 

brasileira. 

Trata-se de um “Golpeachment” – neologismo formulado por Paulo Kliass – com a imposição de uma 

nova configuração de Estado, de caráter conservador e autoritário, com um crescente fechamento 

                                                        
2 Aqui retomamos a configuração analítica de Giorgio Agambem para designar a contraditória figura dos 
momentos onde o Estado usa de dispositivos legais justamente para suprimir os limites da sua atuação, a 
própria legalidade e os direitos dos cidadãos. Segundo o autor, “o estado de exceção apresenta-se como a 
forma legal daquilo que não pode ter forma legal”. Um poder além da regulamentação e controle, que, para 
Agambem, hoje não é mais excepcional, mas o padrão de atuação do Estado, expondo as áreas mais 
obscuras do direito e da democracia. Justamente, são as áreas que legitimam a violência, a arbitrariedade e a 
suspensão dos direitos, em nome da segurança, a serviço da concentração de poder”. 
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democrático. É um Estado submetido aos interesses do financismo, nos marcos de uma exarcebação 

de neoliberalismo, com um amplo retrocesso no campo dos direitos sociais e trabalhistas que 

remontam a um Brasil de 80 anos atrás, um Brasil pré-Vargas! 

Em meio às rupturas ético-políticas e aos pactos forjados com base em traições e negociatas, 

decorrentes do “Golpeachment” e sob a égide do Governo Temer, que usurpou a Presidência da 

República – primeiro, na condição de interino e, depois, como titular – o Estado brasileiro vai se 

reconfigurando, mediante desmontes e reformas constitucionais que desestruturam a lógica de afirmação 

de direitos, de cidadania, de seguridade social, impondo a lógica do financismo, a permear o aparato 

estatal. Em verdade, não se trata somente de menos Estado, mas de um Estado forte para favorecer as 

forças brutas do mercado, contra direitos. Assim, efetivam-se recuos das Políticas Públicas e retrocessos 

trabalhistas, colocando em prática uma regulação das relações capital e trabalho que atualiza um 

“capitalismo selvagem”, criando sucessivos impasses e agravando a Questão Social (CARVALHO, 

2017a; 2017b). Desde as primeiras medidas em maio de 2016, em nome da austeridade, tem-se, em 

curso, um desmanche de estruturas governamentais mantenedoras da transparência da gestão e 

monitoramento das Políticas Públicas. Aprofundam-se, então, mecanismo de realização de privilégios e 

de interesses privados, “dobrando” a lei e procedimentos formais que dela decorrem em ilegalismos 

cotidianos que atravessam toda a estrutura do Estado, marcando o relacionamento do governo com os 

seus aliados. Enfim, verifica-se um “verdadeiro movimento de desaparelhamento do Estado”, com 

graves consequências para a democracia brasileira no presente e no futuro. (CARVALHO, 2017a). 

Em verdade, é este um contexto de crise do Estado brasileiro, a revelar uma crise de fundo: a crise do 

projeto civilizatório da sociedade brasileira. Indiscutivelmente, instaura-se um estado sobre o comando 

do que Cândido Grzybowski (2017), denominou de “cleptocracia escrachada”, no sentido do regime 

político-social em que as práticas corruptas são admitidas e consagradas. E mais: práticas de corrupção 

são cinicamente reconhecidas pelos “cleptocratas”, em sua pequenez política! 

Este Estado em crise, reconfigurado e em desmanche nos percursos do Golpe, curva-se aos interesses 

do capital – sobremodo o capital financeiro – assumindo, como diretriz norteadora, processos 

intensivos de neoliberalização, propugnando a falácia do ajuste fiscal e da austeridade, impostas como 

ideologia. Ajuste e austeridade passam a ser palavras de ordem do governo golpista, como justificativa 

de contrarreformas e da avalanche de medidas a desmontar direitos e conquistas. É fundamental 

discutir criticamente e desvendar as chamadas “políticas de austeridade” que, na verdade, são políticas 

de desmanche de direitos trabalhistas, direitos previdenciários e direitos sociais, preservando, acima de 

tudo, as taxas de lucro dos segmentos do capital, sobremodo o capital rentista. É preciso atentar que as 

ditas “políticas de austeridade” não tocam os interesses do capital; pelo contrário, preservam e 

garantem estes interesses no âmbito do Estado. 
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Indiscutivelmente, o Governo ilegítimo de Temer encarna a lógica neoliberal de radicalização do 

ajuste fiscal, a qualquer custo, em nome de um “projeto do futuro” que, na verdade, nos remete a um 

capitalismo selvagem que está a nos levar à barbárie, com submissão às forças brutais do mercado. É a 

execução disciplinada e submissa do projeto do capital financeiro “Ponte para o Futuro” que, no dizer 

da economista Leda Paulani (2016) é, na verdade, “Ponte para o Abismo”. Com efeito, neste projeto 

estão circunscritos os elementos fundamentais das propostas do sistema financeiro para a solução da 

crise econômica que, de fato, tem se revelado incapazes de superar a crise brasileira que persiste e 

aprofunda-se. Dentre as propostas do financismo, fala-se explicitamente em abertura comercial 

voltada para os EUA, aprofundamento do rigor fiscal, por meio de cortes orçamentários, flexibilização 

das leis trabalhistas, reforma da previdência, privatização das empresas estatais... 

O governo golpista, então, com adesão em bloco de sua “Base Aliada” – que começa a apresentar 

fissuras nos últimos tempos – e o respaldo do Judiciário, vem realizando mudanças de amplo espectro 

na Constituição Federal de 1988, tais como: congelamento dos gastos públicos por vinte anos, 

aprovado em 13 de dezembro de 2016; reforma da legislação trabalhista, aprovada em 13 de julho de 

2017; PEC 287/2016, relativa a reforma da previdência, em tramitação. Desse modo é inconteste o laço 

estreito entre os golpistas e o financismo! Tal demonste constitucional já avançou perigosamente e, 

talvez, já destruiu o essencial em termos de uma democracia que mereça este nome! 

Como avalia Cândido Grzybowsky, no “Le Monde Diplomatic Brasil” de julho de 2017 “Com o golpe 

da cleptocracia e a tal “agenda de reformas”, o impasse entre direitos e mercado está sendo de algum 

modo resolvido, mudando a Constituição para bem pior. Ou seja, estamos em um momento onde está 

sendo mandado às favas aquele pacto democrático capenga que, bem ou mal, nos dava alegrias 

cidadãs”. 

Nos marcos autoritários do Governo de Michel Temer, o Brasil, de forma intensiva e acelerada, vem 

se colocando em concordância, com os processos de neoliberalização que avançam em todo o mundo, 

radicalizando as desigualdades sociais e penalizando as classes trabalhadoras, sobremodo os segmentos 

pauperizados. Pela via do Golpe 16, o País entra em sintonia com a onda de neoliberalização da 

sociedade em escala global e nacional, com graves desdobramentos sociais e ambientais. 

2. Democracia em risco no contexto de um Estado de Exceção 

Em verdade, para impor processos intensivos de neoliberalização, radicalizando a lógica do ajuste 

fiscal, com pesados ônus para a população trabalhadora – como já enunciado na “Ponte para o Futuro” 

– fez-se necessário um governo ilegítimo forte e autoritário que desrespeita marcos legais, 

preservando os interesses do capital. Nesta empreitada, a democracia – mesmo de baixa intensidade – 

atrapalha este projeto das forças do capital de radicalização do neoliberalismo. 

De fato, cada dia fica mais evidente que, em meio à democracia formal, oficial, predomina um Estado 
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de Exceção em que direitos são desmontados, liberdades são atingidas... a força abate-se sobre as lutas, 

predominando uma conjuntura de arbitrariedades e de inseguranças. Tudo pode acontecer e ser 

oficialmente aprovado porque o governo golpista, sem legitimidade política e sem medida nas suas 

investidas de neoliberalização, passa por cima de quaisquer parâmetros da democracia. Um congresso 

reacionário e corrupto, a constituir a “base de governo”, costurada em acordos espúrios e conchavos, a 

votar em bloco – hoje, interesses particulares no “balcão de negócios” faz emergir fraturas nesta “base 

aliada” – e a evidente cumplicidade do Judiciário com a ruptura democrática, permite ao governo 

ilegítimo de Temer, em composições orgânicas com os setores do capital, desmontar a Constituição de 

1988, a CLT, marcos regulatórios, políticas públicas, em ritmo intensivo, com a pressa dos usurpadores 

do poder!!! Assim, o “Brasil oficial” constitui-se, sempre mais, o reino da “pequena política”, em sua 

mesquinhez e voracidade, em meio a acordos espúrios e conchavos. A oposição luta bravamente, em 

um congresso dominado, manietado pelas pulsões golpistas, onde as contagens dos votos, em 

observância ao golpe, já estão dadas. Em verdade, tem-se claras expressões do confronto de classes no 

interior do congresso brasileiro! (CARVALHO, 2017a; 2017b). 

O Estado de Exceção na cena brasileira do Golpe 16, utiliza, com a competência dos usurpadores, a 

dupla dimensão do Estado na civilização do capital: força e repressão para conter os que se rebelam e 

resistem, expressando-se politicamente; CONSENSO na busca de ganhar o consentimento da 

população, no âmbito de um governo ilegítimo, com baixíssima popularidade. É fundamental a 

atuação da mídia, numa estratégia de guerra, na perspectiva de difundir a ideologia dominante do ajuste 

e da austeridade para torná-la palatável. 

É neste contexto autoritário de um Estado de Exceção, a viabilizar um projeto de intensificação do 

neoliberalismo, que a democracia brasileira é violentamente atacada, desmontando-se direitos e 

impondo uma política de espoliação. Como alerta Cândido Grzybowski “... O golpe ao inaugurar um 

novo período político aguçou as contradições anteriores da democracia brasileira e criou novas, que 

passaram a corroer o que ainda resta de democracia” (GRZYBOWSKI, 2017, p. 02). Neste momento 

singular da luta de classes no Brasil, a resistência é uma exigência da “História se fazendo”! E, as 

forças democráticas e as esquerdas, nas trincheiras da resistência, precisam construir, 

estrategicamente, vias para a retomada da democracia! 

3. Política de Mobilidade Urbana em Fortaleza: o uso da bicicleta como via 
alternativa em uma metrópole de desigualdades e contradições 

No Brasil, os processos acelerados de urbanização das cidades/metrópoles, junto à industrialização, foi 

gestando, ao longo da segunda metade do século XX, complexas questões urbanas, a comprometerem 

o direito da população de acesso à cidade. Inegavelmente, as contradições do desenvolvimento de um 

capitalismo periférico se expressam na cidade, como palco privilegiado de antagonismos. 
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Assim, o Brasil adentra o século XXI com um agravamento das questões urbanas a se manifestarem de 

distintas formas e em diferentes níveis, desde a especulação e financeirização das terras urbanas até o 

caos do trânsito, a comprometerem os deslocamentos nas cidades metrópoles, com graves repercussões 

em tecidos urbanos de menor escala. A civilização do automóvel impõe as suas marcas, a 

circunscrever a cidade como espaço social de disputa, materializado nas relações de poder entre os 

diversos modais de transporte. E, nesta disputa de poderes no âmbito dessa “civilização do automóvel”, 

a bicicleta parece ser o modal com menor poder de trânsito, invisibilizada e secundarizada nas tramas 

do urbano. 

No entanto, a busca de saídas para o caos do trânsito e sua insustentabilidade, no modo de viver na 

contemporaneidade brasileira, faz emergir o uso da bicicleta como alternativa de transporte urbano. 

De fato, o uso da bicicleta como via de mobilidade urbana, em uma civilização centrada no automóvel, 

vem motivando, há décadas, iniciativas do poder público no Brasil. Cidades como Aracajú, Recife, 

São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre encarnam programas que incentivam 

o uso da bicicleta como veículo de transporte, a ser utilizado para fins utilitários de locomoções para 

locais de trabalho e de estudo ou para fins de lazer. 

A rigor, nestas cidades vigoram projetos de intervenção municipal que disponibilizam bicicletas para 

uso público, com a implantação de infraestrutura cicloviária planejada, já mostrando resultados 

positivos para todo o país. Cabe sublinhar que tais iniciativas se inserem no Programa Brasileiro de 

Mobilidade por Bicicleta – “Bicicleta Brasil”, lançado em 2004, visando promover um planejamento 

cicloviário que garanta a acessibilidade universal e minimize conflitos. 

Fortaleza afirma-se, cada vez mais, no contexto do Brasil contemporâneo, como uma metrópole com 

um processo intensivo de urbanização. A cidade se espraie e se expande, em meio às profundas 

desigualdades, encarnadas no tecido urbano. Em verdade, a Fortaleza desigual, a configurar 

assimetrias sociais, reflete-se na forma como a população fortalezense se locomove. Estratificações 

sociais definem relações entre quem anda de carro, de moto, de ônibus, de bicicleta e a pé. Os 

proprietários de carro, dependendo do modelo, da marca e mesmo da procedência do veículo (nacional 

ou importado), distingue-se no contexto da cidade, sendo o carro um símbolo de posição social e status. 

Ademais, os que circulam de carro sentem-se mais “donos” do espaço urbano do que os que andam de 

ônibus ou, então de bicicleta. Enfim, os meios de mobilidade urbana encarnam as desigualdades que 

atravessam a vida da metrópole. 

E, na metrópole cearense – a exemplo do que acontece na vida urbana brasileira – destaca- se o uso 

intensivo de carros que faz do caos do trânsito um dilema diariamente enfrentado pelos fortalezenses, 

seja os que andam de carros, sejam os que transitam de motos e bicicletas, sejam os que sofrem as 

mazelas do transporte coletivo. O caos do trânsito é, hoje, uma marca na vida da cidade. 

A rigor, a cidade de Fortaleza particulariza-se como cenário da civilização do automóvel, ostentando a 
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posição de uma das cidades brasileiras em que mais transitam carros importados. 

Neste contexto de desigualdades e assimetrias, o uso da bicicleta emerge, duplamente, como 

manifestação de precariedade de vida e como expressão de uma “cultura da recusa” em um ciclismo 

ativista. Logo, o uso de bicicleta em Fortaleza, circunscreve um fenômeno urbano, delineado em duas 

tendências distintas. 

A primeira tendência, oriunda de décadas, a remeter a meados do século XX, é o uso da bicicleta 

como meio de transporte para o trabalho, por parte dos trabalhadores pobres, vinculados aos setores 

populares, habitantes das periferias. De fato, é a utilização, de forma massiva da bicicleta como 

transporte barato, a reduzir custos de reprodução da força de trabalho. Trata-se de uma prática 

histórica na vida dos pobres que antecede ao uso dos “tickets” de transportes e que, em tempos atuais, 

ainda se mantém, a conviver com outras alternativas de deslocamentos. 

Em Fortaleza, trabalhadores formais, vinculados a diferentes setores, com destaque para trabalhadores 

do setor têxtil e da construção civil, utilizavam e ainda utilizam bicicletas como alternativa de 

mobilidade, sobretudo em um passado recente onde a aquisição de motos era deveras difícil pelos 

baixos salários e pela própria dificuldade de crédito. Igualmente, trabalhadores ligados à 

informalidade também encontravam e encontram na bicicleta uma alternativa barata de deslocamento 

para os locais de trabalho. Convém destacar que esta forma de deslocamento dos pobres efetivava-se e 

ainda se realiza em condições precárias e adversas, sem a devida e necessária estrutura urbana. 

No início da manhã, de madrugada, a partir de cinco horas, pode-se observar, em diferentes vias de 

acesso ao mundo do trabalho em Fortaleza, um grande número de trabalhadores de bicicleta, a vir para 

o trabalho, num verdadeiro “ballet matinal”. É o ciclismo utilitário, vinculado à precarização das 

condições de vida, cujos sujeitos, na condição de pobres, situados à margem da vida social, não tem 

visibilidade na paisagem urbana. 

A segunda tendência, mais recente, localizada nos anos 1990, é o uso da bicicleta por uma classe 

média urbana, com o apelo do movimentar-se, do fazer exercício físico, no sentido da boa forma física 

e do bem viver. É este um movimento nacional a expressar-se em Fortaleza, a confluir com a 

utilização da bicicleta por ativistas, a buscarem um mundo melhor e sustentável. 

Em verdade, a bicicleta começa a ser utilizada sobretudo por jovens, homens e mulheres, como 

indicador de estilo de vida. Em Fortaleza, esta tendência bem se expressa em caminhadas noturnas, em 

distintos percursos no final de semana e, mesmo, em passeios ciclistas a locais mais distantes, com 

fechamento de ruas pelo poder público municipal e apoio de empresas, notadamente as que vendem 

acessórios de bicicletas. E emergem, de forma crescente, grupos instituídos para a prática do ciclismo, 

com difusão na internet, reunindo diferentes segmentos. Tem sido deveras comum, grupos de ciclistas 

femininos, como “pedal do batom”, “desafio rosa do ciclismo”, “pedal glamour”. É o ciclismo ativista 

no âmbito de movimentos urbanos, expressando-se como modo de vida. 
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É o andar de bicicleta como parte de uma cultura da recusa ao modo de vida predominante na 

civilização do capital, marcado pelo consumismo exacerbado, individualismo intenso, mercantilização 

da vida. É o andar de bicicleta como forma de enfrentamento a uma civilização centrada no automóvel e 

na destruição do meio ambiente. São ciclistas contemporâneos que afirmam sua visibilidade no 

cenário urbano de Fortaleza, demandando do poder público intervenção no território, no sentido de 

oferecer-lhes melhores condições de deslocamento. 

Estas duas tendências convivem no cenário da contemporaneidade de Fortaleza, bem circunscrevendo 

o uso da bicicleta como fenômeno urbano que, em parte, é apropriado pelo governo municipal de 

Roberto Cláudio Frota Bezerra (janeiro de 2013 até a atualidade3), transformado em política pública. 

Uma exigência analítica é situar Roberto Cláudio como gestor municipal no contexto de um Brasil em 

crise, nos circuitos do Golpe 16. De fato, Roberto Cláudio é um Prefeito com vínculos com setores do 

capital, mais especificamente, capital imobiliário, capital da construção civil e capital no campo do 

turismo. Procura construir sua marca político-administrativa em cima das grandes obras de 

infraestrutura e da mobilidade urbana, declarada, no discurso oficial, como uma de suas prioridades. 

Nesta perspectiva da prioridade da mobilidade urbana, institui programas municipais direcionados ao 

uso da bicicleta como via alternativa de transporte em Fortaleza. Convém esclarecer que o Prefeito 

Roberto Cláudio Bezerra não é um gestor ligado a movimentos urbanos, como o caso emblemático do 

Prefeito Delanoë4, da cidade de Paris que cria o Projeto Vélib5. A rigor, Roberto Cláudio é um prefeito 

antenado com o marketing das cidades que capturou este fenômeno urbano do ciclismo, em sua dupla 

tendência, concebendo, então, programas municipais como Bicicletas Compartilhadas/ Bicicletar e 

Bicicletas Integradas ao Transporte Público, no âmbito de uma política pública de mobilidade urbana 

para a cidade de Fortaleza. 

Neste esforço de contextualização do Programa Bicicletar, em meio às tendências locais, nacionais e 

internacionais de reforço ao transporte não motorizado, cabe destacar, como elemento chave, leis 

regulatórias que emergem em cenário de pactuações políticas entre países, inclusive o Brasil. Neste 

sentido, ganha destaque a exigência, circunscrita na Lei de Mobilidade Urbana – Lei Federal nº 

12.587/12 – de priorizar transportes não motorizados, cabendo aos municípios de mais de 20.000 

                                                        
3 Roberto Cláudio Frota Bezerra (Fortaleza, 15 de agosto de 1975), é médico com trajetória política. Foi filiado 
ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), ao Partido Republicano de Ordem Social (PROS) e, atualmente, 
pertence aos quadros do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Já foi deputado estadual, presidente da 
Assembleia Legislativa do Ceará e, atualmente, é o Prefeito da cidade de Fortaleza, em sua segunda gestão, 
iniciada em 2017, tendo sido reeleito após a primeira gestão (2013 – 2016). 
4 Trata-se de Bertrand Delanoë, pertencente ao Partido Socialista (PS), foi Prefeito de Paris de (2001 – 2014), que 
implementou o Programa de Ciclismo Vélib. 
5 Vélib 'é o sistema de serviço gratuito de empréstimo de bicicletas em Paris. O serviço foi inaugurado em 
julho de 2007 com 10 mil bicicletas e 750 estações automatizadas. Criado pela prefeitura parisiense, o 
sistema é gerido pelo grupo JCDecaux. A primeira meia hora de uso é gratuita. Após esse período é cobrada 
uma taxa que varia de acordo com o tempo de uso. O usuário deve ter ao menos 14 anos e mais de 150 cm de 
altura. Cada bicicleta está equipada com RFID para o reconhecimento da mesma, possui três marchas, farol 
alimentado por um dínamo, e um peso de cerca de 22 kg. Funcionam 24 horas por dia, sete dias por 
semana. 
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habitantes, elaborar e apresentar Plano de Mobilidade Urbana até 2015, sob pena de não receberem 

recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana. Assim, Roberto Cláudio, ao iniciar a 

sua gestão em 2013, viu-se na obrigatoriedade de cumprir o exigido pela Lei de Mobilidade Urbana de 

2012, reforçando, inclusive, a utilização da bicicleta como transporte não motorizado. 

Esta Lei de Mobilidade Urbana, promulgada em 2012, no Brasil do século XXI, no ciclo de governos 

petistas, precisa ser compreendida no cenário das lutas urbanas que emergem e se consolidam no 

contexto da democratização em nosso país6. Tais lutas expressam, no tecido social brasileiro, os 

impactos e repercussões de um amplo movimento, de caráter internacional, que coloca em xeque 

dimensões da vida nas cidades, nesta civilização do capital. 

É neste contexto que nos propomos a circunscrever dois programas públicos municipais de uso da 

bicicleta como via de mobilidade em Fortaleza, quais sejam: Programa Bicicletar e Programa 

Bicicletas Integradas ao Transporte Público. Este aporte faz parte de uma investigação avaliativa 

desenvolvida no âmbito da articulação destes dois programas públicos7. 

3.1. Programas municipais de uso de bicicleta como via alternativa de 
transporte em Fortaleza 

Com o propósito de circunscrever esta intervenção urbana da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no 

âmbito do incentivo ao ciclismo com via de mobilidade urbana, cabe fazer uma configuração básica 

dos dois programas em foco. 

3.1.1. Sistema de Bicicletas Compartilhadas: Bicicletar 

Em dezembro de 2014, o Sistema de Bicicletas Compartilhadas de Fortaleza – Bicicletar iniciou sua 

operação com 15 estações, de um total de 40 previstas no contrato. Até fevereiro de 2015, com 30 

estações em operação, o sistema registrava mais de mil viagens diárias, um dos maiores índices de usos 

do Brasil, proporcionalmente ao número de estações. A Prefeitura de Fortaleza ainda no primeiro 

semestre de 2015 criou mais 20 estações, continuando a expansão do programa como sistema público 

aberto a múltiplos patrocinadores. 

Com o incentivo ao uso da bicicleta, como meio de transporte seguro, com rápido deslocamento e com 

o atributo de não poluir o meio ambiente, o projeto vem propiciando à população fortalezense uma 

alternativa de mobilidade sustentável. Fortaleza conta hoje, em outubro/2017, com 80 estações e 800 

bicicletas compartilhadas, distribuídas em bairros da cidade, integrados às diferentes Secretarias 

                                                        
6 É o contexto das lutas urbanas no Brasil das últimas décadas do século XX e anos 2000 e suas conquistas, 
que se fizeram marcos históricos na configuração da Política de Mobilidade Urbana. 
7 Trata-se da pesquisa avaliativa desenvolvida por Luciana Ribeiro Moura, a incidir na articulação do 
Programa Bicicletas Compartilhadas/Bicicletar e do Programa Bicicletas Integradas ao Transporte Público, 
no sentido de avaliar o seu alcance social, com foco nos interesses atendidos e sujeitos beneficiados, bem 
como avaliando as repercussões destes programas nas intervenções do poder público municipal em relação 
ao ciclismo como via de mobilidade. É uma investigação em curso junto ao Programa Acadêmico de 
Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará – UFC. 
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Executivas Regionais8. 

O Projeto Bicicletar oferece diversas maneiras de adquirir passes e retirar as bicicletas das estações. 

Caso possua o Bilhete Único de Transporte Coletivo, o passe é gratuito. O projeto é executado pela 

Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), integrando o Plano de Ações 

Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT). 

Este programa, hoje, está vinculado à Coordenação de Gestão Cicloviária, espaço institucional 

regulamentado na estrutura organizacional da SCSP em dezembro de 2016. Cabe ressaltar que o 

Bicicletar tem a Unimed Fortaleza como patrocinadora do sistema na Capital e a empresa Serviços 

Técnicos de Telecomunicações e Eletrônica – Serttel9, como operadora e responsável pela manutenção 

técnica nos equipamentos. A previsão é de ampliar o sistema e chegar ao total de 300 estações do 

Bicicletar até 2018. O sistema conta com mais de 120 mil usuários cadastrados, sendo 83% desse total 

usuário do Bilhete Único, o que nos permite pensar o alcance social deste Programa. 

3.1.2. Sistema de Bicicletas Integradas ao Transporte Público: uma 
alternativa singular no âmbito do ciclismo público 

O compartilhamento de bicicletas, como iniciativa do poder público municipal, consubstanciado no 

Bicicletar, avança no sentido de uma integração com o transporte público. Constitui- se, assim, um 

modelo pioneiro no país: o Sistema de Bicicletas Integradas. Com efeito esta alternativa amplia o 

sistema de empréstimo de bicicletas, com foco na integração com o transporte público, conferindo um 

maior alcance social a este programa da bicicleta como meio de transporte, fazendo-o chegar à 

população que utiliza o ônibus coletivo nesta cidade de complexa mobilidade urbana. 

Este é um Sistema que se distingui por seu caráter inovador, fortalecendo a intermodalidade com os 

ônibus, priorizando, assim o uso de bicicletas como forma de deslocamento ao trabalho e à escola. 

                                                        
8 Para a devida configuração dos Programas Bicicletas Compartilhadas/Bicicletar e do Programa Bicicletas 
Integradas ao Transporte Público no espaço urbano de Fortaleza, necessário se faz circunscrever a 
organização administrativa da cidade frente às sete Secretarias Executivas Regionais. No tocante ao 
Programa Bicicletas Compartilhas/Bicicletar, a distribuição das estações por regionais é circunscrita da 
seguinte forma: Secrefor- conta com 8 estações; SER I- 10 estações; SER II- 38 estações; SER III – 5 estações; 
SER IV- 15 estações; SER V- 0 estações e SER VI- 4 estações. Com relação ao Programa Bicicletas Integradas 
ao Transporte Público, já existem 5 estações implantadas ao lado dos seguintes terminais: Terminal da 
Parangaba (SER IV), Terminal do Papicu (SER II), Terminal do Siqueira (SER V), Terminal da Messejana (SER VI) e 
Terminal do Conjunto Ceará (SER V). As próximas estações a serem implantadas são: Terminal do Antônio 
Bezerra (SER I), Terminal da Lagoa (SER IV), Centro (Praça Coração de Jesus) e Praça da Estação. 
9 O Grupo Serttel – Serviços Técnicos de Telecomunicações e Eletrônica, com mais de 25 anos de existência, 
tem a missão de oferecer soluções inovadoras para a mobilidade, comodidade e segurança das pessoas nos 
ambientes urbanos. Contando com mais de dois mil e quinhentos colaboradores e uma linha completa de 
soluções tecnológicas para gerenciamento de trânsito, segurança e mobilidade urbana, a Serttel se destaca 
como uma das mais importantes empresas do setor e atua em grandes centros do Brasil, localizados nos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, 
Paraná, Minas Gerais, Paraíba, Santa Catarina, Sergipe, Distrito Federal e Acre, e também na Argentina, nas 
cidades de Buenos Aires e Rosário. O Grupo Serttel, formado pelas empresas Serttel, Samba e Mobilicidade, é 
constituído por mais de 30 engenheiros e programadores de software que atuam nas unidades do Grupo 
localizadas no Parque Tecnológico de Eletroeletrônica de Pernambuco (Parqtel) e no Polo Tecnológico do 
Porto Digital, no Recife, desenvolvendo produtos e serviços com forte conteúdo tecnológico e alto grau de 
inovação. 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1081 

A partir do dia 1º de junho de 2016, a primeira estação do Bicicleta Integrada foi disponibilizada ao 

lado do Terminal da Parangaba. Com regras distintas do sistema Bicicletar, a utilização das bicicletas 

é gratuita, bastando que o usuário realize cadastro presencialmente. 

O usuário poderá valer-se desse benefício de forma ilimitada, desde que respeitado um intervalo 

mínimo de 15 minutos entre cada uso. Outro importante fator é o tempo de posse que o usuário terá 

direito à bicicleta, que será de 14 horas, possibilitando que faça, por exemplo, o pernoite com a 

bicicleta do sistema ou permaneça no seu local de trabalho com ela, devolvendo-a após o expediente. 

O novo sistema funcionará todos os dias da semana, sempre no horário das 05 horas às 23h59 para 

retirada das bicicletas, e 24 horas (tempo integral) para sua devolução. 

Este sistema Bicicleta Integrada atende às condições, especificações e normas exigidas pelas Leis 

Federais nº 9.503/1997 e nº 12.587/2012, respectivamente do Código de Trânsito Brasileiro e da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, além da Lei Municipal nº 9.701/2010, que dispõe sobre a 

criação do Sistema Cicloviário em Fortaleza. 

A localização das próximas estações será orientada pelo estudo de planejamento realizado pela SCSP, 

que, redimensionou mais oito alternativas de pontos a receberem as próximas estações, quais sejam: 

terminais do Papicu, Antônio Bezerra, Siqueira, Messejana, Conjunto Ceará e Lagoa, fortalecendo o 

enfoque na integração com o transporte público. 

Ademais, avançando nesta configuração básica dos dois programas, cabe delinear o que pode ser 

denominado de pressupostos avaliativos, ou seja, determinados aportes a constituírem referências no 

processo de discussão desta intervenção urbana. Tais aportes foram se constituindo ao longo da 

pesquisa, ora empreendida, no sentido de uma primeira aproximação sistemática ao campo empírico. 

Senão vejamos! 

1. O Programa Bicicletar, como uma via de intervenção da Política de Mobilidade Urbana em 
Fortaleza, vem consolidando uma legitimidade social, expressa na aceitação deste programa por 
segmentos da população fortalezense, especialmente os vinculados ao ciclismo. 

2. O Programa Bicicletar, em decorrência de suas próprias peculiaridades, de implantação, precisou 
desenvolver-se em áreas com maior afluência populacional, inseridas em regiões com 
disponibilidade de serviços, a agregar contingentes expressivos da população fortalezense. Assim, 
as estações do Programa Bicicletar privilegiam as chamadas “áreas nobres” e áreas de concentração 
da classe média, com maior visibilidade no tecido urbano. Para reforçar o uso da bicicleta nas 
periferias, atingindo sobremodo os ciclistas que fazem uso da bicicleta para fins utilitários, está em 
implantação, a experiência pioneira no Brasil, o Programa Bicicletas Integradas ao Transporte 
Público. Logo, para pensar o alcance social de uma política municipal de uso de bicicleta como 
alternativa de transporte, impõe-se, como exigência analítica, a vinculação do Programa Bicicletar 
com o Programa Bicicletas Integradas ao Transporte Público. 

3. O Programa Bicicletar, implantado em Fortaleza há quase três anos e, o Programa Bicicletas 
Integradas ao Transporte Público, em implantação desde junho/2016, vem propiciando uma 
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intervenção urbana favorável ao ciclismo, no sentido da criação de ciclovias, ciclofaixas e 
ciclorrotas. 

4. Tais programas municipais de incentivo ao uso da bicicleta, por parte do poder público 
municipal, com a implementação de uma infraestrutura favorável ao ciclismo vem deflagrando, em 
Fortaleza, o início de uma cultura de respeito ao ciclista, na acirrada disputa de poder entre 
diferentes modais de transporte. 

5. Os programas municipais Bicicletar e Bicicletas Integradas ao Transporte Público beneficiam 
aos diferentes segmentos sociais de Fortaleza de forma diferenciada, verificando-se que para 
determinados grupos de ciclistas que possuem bicicletas próprias – seja “bikes” sofisticadas ou 
bicicletas populares – os benefícios chegam, de forma indireta, a partir da infraestrutura favorável 
ao ciclismo e da difusão de uma cultura de respeito ao andar de bicicletas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: vias analíticas de estudo e discussão 

Este nosso ensaio constitui-se em meio a dois eixos estruturantes: a discussão crítica do Brasil do 

presente nos circuitos do Golpe 16, em meio ao desmonte da democracia brasileira, nos marcos de um 

Estado de Exceção; a configuração avaliativa de programas municipais de incentivo ao ciclismo, como 

via alternativa de transporte, no âmbito de Política de Mobilidade Urbana em Fortaleza. 

Nesta perspectiva, adentramos na difícil equação do Estado Brasileiro nesta segunda década do século 

XXI, enfocando as suas atuais configurações de um Estado vinculado aos interesses do financismo, de 

caráter conservador, autoritário, a atender contra a democracia em nosso País. Trata- se, de fato, de um 

Estado de Exceção que apresenta como “forma legal aquilo que não pode ter forma legal”. A 

arquitetura do Golpe16, com consecutivos “golpes dentro do Golpe” revelam este Estado que legitima 

a violência, a arbitrariedade e a suspensão de direitos, mediante a atuação das instituições 

democráticas em nível de Congresso e do Judiciário. 

A corrupção torna-se prática corrente aceita e justificada com o cinismo de “política de negócios”. 

Assim, vivemos sob o domínio do que Grzybowski (2017) denomina de “cleptocracia escrachada”. 

Neste cenário de Estado de Exceção, a Constituição de 1988 – marco da democracia brasileira – é 

desmontada, destituindo-se as formas de regulação democrática do sistema do capital, fazendo o País 

regredir às configurações de um capitalismo selvagem. Uma expressão deste gravíssimo momento 

brasileiro de atentados permanentes à democracia é o desmonte de políticas públicas que asseguravam 

direitos sociais, reconhecidos e legitimados na Constituição Cidadã de 1988. 

No interior deste Brasil em crise econômica, crise política sistêmica, crise social e crise ética, 

circunscreve-se o desafio de pensar e refletir o governo municipal de Fortaleza que se apresenta como 

uma administração eficiente, em meio ao caos de serviços públicos em diferentes campos da vida 

social. 

O nosso foco incide na Política de Mobilidade Urbana, apresentada, pelo atual governo municipal, 
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como prioridade. Mais especificamente, incidimos o nosso olhar em dois programas municipais de 

estímulo ao ciclismo como via de transporte: Programa Bicicletas Compartilhadas/Bicicletar e 

Programa Biciccletas Integradas ao Transporte Público. São programas em curso e com relativa 

legitimidade social. Assim, cabe uma questão de fundo: como se explica a implementação e 

desenvolvimento de tais programas, em meio à precariedade de serviços na Assistência Social, na 

Saúde, na Educação, na Segurança Pública? É esta uma difícil equação a ser decifrada!... 

Algumas possíveis indicações nos desafiam como vias de investigação... Em primeiro lugar, 

mobilidade urbana é apresentada como marca das gestões do Prefeito Roberto Cláudio, com destaque 

ao incentivo à bicicleta como modal alternativo. E, de fato, os dois programas em foco configuram 

programas de baixo custo e com potencial de patrocínio!... 

Interessa-nos discutir o alcance social da articulação dos Programas Bicicletar e Bicicletas Integradas 

ao Transporte Público, considerando a sua amplitude e os segmentos sociais beneficiados com tais 

iniciativas do Poder Público. E mais: é nossa pretensão avaliar os rebatimentos de tais programas da 

infraestrutura urbana e na difusão de uma cultura de visibilidade e respeito ao ciclismo. 

Enfim, abrem-se vias analíticas de estudos e discussão para decifrar enigmas aqui circunscritos, no 

esforço de desvendar dimensões do Brasil d presente e, especificamente, de Fortaleza e sua política de 

mobilidade urbana. 
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GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 
UM ESTUDO DA METRÓPOLE FUNCIONAL DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE NATAL 

João Victor Moura Lima, Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte | UFRN 

RESUMO 
Desde a Constituição Federal de 1988, muitos foram os instrumentos criados com vistas a garantir a inserção da 
sociedade no processo de tomada de decisões. Junto a isso, as Leis nº 10.257 (Estatuto da Cidade) e nº 13.089 
(Estatuto da Metrópole) foram fulcrais para a renovação do diálogo e das ações com vistas a concretizar a gestão 
democrática e tornar a cidade um ambiente socialmente mais justo. A existência de tais ferramentas, entretanto, 
não é capaz de garantir sua adesão por parte do Estado. A partir da compreensão da participação da sociedade 
enquanto mecanismo capaz de tornar a gestão pública mais eficiente e democrática, este trabalho tem como 
objetivo gerar reflexões a respeito da forma como os municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do 
Amarante estão lidando com as diretrizes de seus Marcos Legais, bem como do Estatuto da Metrópole, no que 
tange à participação social enquanto ferramenta para consolidação de uma gestão metropolitana democrática. 
Para tanto, foram coletados dados secundários, obtidos através das prefeituras dos municípios supramencionados 
e dados primários, colhidos a partir de entrevistas realizadas com atores políticos e sociais. 
Palavras-chave: participação social; estatuto da metrópole; gestão pública; rmnatal. 
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GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 
UM ESTUDO DA METRÓPOLE FUNCIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE NATAL 

LIMA, João Victor Moura 

INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas décadas, muitas têm sido as transformações políticas e sociais no Brasil. Grande 

parte dessas transformações se deve à Constituição Federal de 1988, que, dentre outras coisas, ampliou 

as garantias individuais dos cidadãos a partir da criação de mecanismos de participação direta e 

indireta, tais como as audiências, as consultas públicas, mesas de diálogo e negociação, portais 

interativos via web, conselhos, conferências nacionais, plebiscitos, referendos e leis de iniciativa 

popular. Além das garantias individuais ampliadas, a Constituição de 1988 trouxe também muitas 

mudanças no tocante à Gestão Pública, considerando o caráter descentralizado que a federação passou 

a assumir a partir de então (ARRETCHE, 1999). Os municípios e estados, que outrora não tinham tanta 

liberdade para gestar, passaram a ter mais autonomia e poder de decisão. 

Assim, é notável que a sociedade brasileira tem passado, no decorrer dos anos, por diversas mudanças 

no tocante à sua organização política, institucional e social, o que fez com que o Brasil se 

transformasse “de um país de baixa propensão associativa e poucas formas de participação da população 

de baixa renda [...], em um dos países com o maior número de práticas participativas” (AVRITZER, 

2008, p. 44). 

Em grande medida, o aumento de tais práticas foi possível a partir da Gestão Democrática, que tem 

como alguns de seus requisitos centrais o acesso ao conhecimento e ao pensamento crítico, tratando- se, 

pois, da participação social-política do cidadão a partir de sua integração social, política e econômica na 

sociedade (SANTOS JUNIOR; CHRISTOVÃO; NOVAES, 2011). Corroborando com o que foi dito, 

Ribeiro e Cardoso (2003) apontam a cidade como protagonista desse processo de inserção do cidadão, 

compreendendo-a, a partir da perspectiva de Paulo Freire, como educadora e educanda daqueles que 

nela habitam. 

Apesar da participação da sociedade no processo de tomada de decisões ter se tornado mais efetivo a 

partir da CF 1988, com a criação dos mecanismos de participação social supracitados, o debate em 

torno do Planejamento e Gestão da Política Urbana é mais antigo e problemático. 

Através dos Estatutos da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001) e da Metrópole (Lei nº 13.089, 

de 12 de janeiro de 2015) e da criação do Ministério das Cidades (2003) foram renovados o diálogo e 

as ações com vistas a concretizar a gestão democrática e participativa e tornar a cidade um ambiente 

socialmente mais justo. 
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A partir da compreensão da participação social enquanto ferramenta para tornar a gestão pública mais 

eficiente, eficaz, efetiva e democrática, são apresentadas e sistematizadas algumas reflexões acerca da 

participação da sociedade no processo de gestão da política urbana, tendo por objetivo realizar uma 

reflexão acerca da participação social e da gestão metropolitana a partir do estudo comparativo de três 

municípios da Região Metropolitana de Natal. 

Para a escolha desses municípios estudados, utilizou-se a metodologia de integração1 elaborada pelo 

Observatório das Metrópoles, identificando a posteriori os municípios que compõem a metrópole 

funcional (DUARTE; PESSOA; ALBUQUERQUE; MELO, 2015) da Região Metropolitana de Natal, 

quais sejam: Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. 

Os municípios que compõem a metrópole funcional possuem uma dinâmica diferenciada dos demais, 

visto que estão mais integrados com o polo e, dessa forma, concentram os fenômenos de urbanização, 

bem como a maior parte dos processos metropolitanos e os três maiores PIBs da RMNATAL. Os três 

municípios se localizam no Estado do Rio Grande do Norte, parte da Região Nordeste do Brasil. 

Acerca da distribuição espacial e dos indicadores sociais dos municípios que compõem a metrópole 

funcional, é possível perceber que em todos a população urbana se sobrepõe à rural, sendo esta 

considerada inexistente pelo IBGE (2010) nos municípios de Natal e Parnamirim. Percebe-se também 

a pequena diferença entre a longevidade dos habitantes dos três municípios, em contraponto à 

discrepância entre a renda per capita e o IDHM dos mesmos, como mostra o quadro 01. 

QUADRO 01 - Indicadores Sociais dos municípios da Metrópole Funcional 

 

                                                        
1 Metodologia elaborada e desenvolvida pelo Observatório das Metrópoles, que utilizou a análise estatística 
de indicadores populacionais, econômico e funcional, grau de urbanização, densidade, ocupação e 
mobilidade. A metodologia de integração será explicada mais a fundo na terceira seção deste documento. 
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Fonte: Elaboração Própria a partir de dados coletados no Atlas Brasil, 2010 e no IBGE 

CIDADES, 2016. 

No tocante à existência de espaços institucionalizados de participação social na metrópole funcional 

da RMNATAL, verificou-se que os três municípios possuem Plano Diretor, mas apenas Natal adotou o 

Orçamento Participativo. Já em relação aos conselhos, percebe-se uma disparidade na presença destes 

espaços em cada município, destacando-se a existência de 19 conselhos municipais em Natal, 13 em 

Parnamirim e 7 em São Gonçalo do Amarante, como mostra o quadro abaixo. 

QUADRO 02 – Conselhos municipais existentes nos municípios de metrópole 
funcional da RMNATAL 

 
Fonte: Elaboração própria, através de informações obtidas com as Prefeituras dos 

municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, 2016. 

Ressalta-se, contudo, que, de acordo o gabinete civil das prefeituras, os conselhos do trabalho e de 

planejamento urbano e meio ambiente do município de Parnamirim encontram-se inativos há quase 

um ano, por displicência das secretarias, que deveriam convocar as reuniões. 

Com vistas a legitimar esta averiguação, contemplando materiais e técnicas que corroborem com a 

análise e conclusões mais assertivas acerca do objeto de estudo, foi realizada uma pesquisa qualitativa, 

que teve como procedimentos metodológicos a aplicação de entrevistas, bem como análise 
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bibliográfica e documental. Esta foi realizada nos três municípios componentes da metrópole 

funcional da RMNATAL, a partir da análise de documentos oficiais, observando as perspectivas dos 

três no que se refere à participação social e gestão metropolitana, averiguando seus respectivos Planos 

Diretores e Leis Orgânicas. Foram consultados, ainda, os websites dos municípios supracitados, 

objetivando a coleta de dados administrativos e institucionais. 

A pesquisa qualitativa foi realizada a partir de entrevistas com roteiros semiestruturados, consideradas 

por Yin (2005) importantes fontes de informação numa pesquisa. Com o objetivo de absorver de 

maneira efetiva a resposta e o diálogo com os entrevistados, visto o caráter semiestruturado dos 

roteiros, as entrevistas foram gravadas e transcritas. 

Quanto à escolha dos atores políticos e sociais qualificados, optou-se por aplicar as entrevistas a 

gestores públicos e representantes dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas dos municípios de 

Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Ressalta-se, contudo, que apesar de ter sido realizado o 

levantamento dos espaços institucionalizados de participação social (AVRITZER, 2008) na 

RMNATAL, a escolha dos representantes de cada conselho a serem entrevistados foi feita a partir da 

análise daqueles que se relacionavam de forma direta com o planejamento e a política urbana. Para tanto, 

foram elaborados dois roteiros distintos. No momento anterior à construção dos roteiros, foi feita uma 

leitura do Estatuto da Metrópole à luz de duas dimensões: (1) as funções públicas de interesse comum 

(cooperação) e (2) participação social, com o intuito de confrontar o que diz o estatuto supracitado e o 

que dispõem os Marcos Legais de cada município acerca destas temáticas. 

Assim, o presente artigo objetiva identificar a importância facultada pelos municípios da Metrópole 

Funcional às diretrizes e princípios relacionados à participação social presentes no Estatuto da 

Metrópole (Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015). Os objetivos específicos consistem em realizar 

um levantamento dos espaços institucionalizados de participação social em cada município e identificar 

o que os Marcos Legais de cada município estabelecem acerca da Participação Social. 

1. Democracia, participação social e gestão pública 

O modelo democrático brasileiro, apesar de jovem, tem em sua trajetória alguns momentos 

turbulentos. No que diz respeito às reivindicações sociais por espaços institucionalizados de participação 

social (AVRITZER, 2008) e ampliação de direitos sociais, civis e políticos (MARSHALL, 1967), o 

estopim se deu antes de haver, de fato, um regime democrático estabelecido. 

Ao revisitar os diferentes modelos democráticos que se desenvolveram ao longo dos anos, destaca-se a 

democracia participativa enquanto ferramenta capaz de conciliar os instrumentos de participação e a 

competição partidária. Ademais, compreende-se, que num sistema democrático participativo, a 

participação da sociedade está diretamente ligada à percepção desta enquanto parte determinante, 

capaz de deliberar e influenciar nas decisões (HELD, 1987). Quando isso não acontece, há uma 
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inibição da participação e dificilmente será criada uma cultura participativa por parte dos cidadãos. 

Corroborando com o que diz Held (1987), destaca-se que a “[...] intensificação dos movimentos em 

prol de uma participação maior coloca uma questão crucial para a teoria política: qual o lugar da 

“participação” numa teoria da democracia moderna e viável?” (PATEMAN, 1992, p. 09). Conforme a 

autora, a democracia representativa precisa ser aprimorada, pois nesta a participação dos cidadãos se 

resume ao ato de votar, enquanto no modelo democrático participativo os cidadãos participam de forma 

mais efetiva. 

No que tange à participação da sociedade civil brasileira nos espaços públicos, Dagnino (2002) chama 

a atenção para o desenho autoritário do Estado, que tende a resistir a impulsos participativos. Com 

isso, os partidos políticos assumem a função de mediar o diálogo entre este e a sociedade civil, 

tendendo a pender, na maioria das vezes, em favor do primeiro. Assim, compreende-se que as chances 

de partilha efetiva do poder na negociação com o Estado aumentam à medida que aumenta a 

representatividade. Existe, contudo, uma correlação de forças que são responsáveis pelo aumento ou não 

da participação da sociedade civil nos espaços públicos, o que denota que “[...] os formatos institucionais 

não são variáveis independentes mas expressam os resultados dessa correlação de forças tanto no seu 

desenho original, quanto na operacionalização concreta e na dinâmica do seu funcionamento” 

(DAGNINO, 2002, p. 295). 

Entendendo as disputas políticas enquanto elementos que constituem a democracia, destacam- se dois 

agrupamentos de princípios básicos (ou projetos) antagônicos: o projeto democratizante, que se 

desenvolve a partir de uma ótica onde os processos de tomada de decisões têm a participação da 

sociedade civil e o projeto neoliberal, em que os cidadãos não participam do processo de tomada de 

decisões, sendo chamados apenas para executar ao invés de decidir (DAGNINO, 2002). Pode-se 

afirmar, portanto, que apenas o fato de existirem nacionalmente instituições representativas não é o 

bastante para a democracia, sendo necessária uma participação ou “treinamento social” em outras 

esferas, sendo o ato de participar um importante passo para o processo de desenvolvimento da 

participação (PATEMAN, 1992). 

Com a promulgação de uma Constituição cidadã e a reinstituição de um regime democrático de direito, 

bem como uma descentralização administrativa, foi possível identificar 

[...] a emergência de novos padrões de governo baseados na governança democrática, 
centrada em três características fundamentais: maior responsabilidade dos governos 
municipais em relação às políticas sociais e às demandas dos seus cidadãos; o 
reconhecimento de direitos sociais a todos os cidadãos; a abertura de canais para a 
ampla participação cívica da sociedade. (SANTOS JUNIOR, 2002. p. 89). 

Tal abertura de canais para a participação cívica da sociedade se deu, em grande medida, a partir da 

criação de espaços institucionalizados de participação social, ou instituições participativas, 

representadas, segundo Avritzer (2008) pelo Orçamento Participativo (OP), Plano Diretor Municipal 
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(PDM) e Conselhos Gestores de Políticas Públicas. Com a criação das instituições participativas, a 

realidade política do Brasil passa a ter uma relação mais direta com o modelo democrático proposto por 

Bobbio (1986), que entende a democracia não apenas como um modelo onde todos têm direito a voto, 

mas onde o direito de participar e os espaços de participação são ampliados. A partir disso, afirma-se 

que para identificar se a democracia de um determinado país está se desenvolvendo (ou não) não se deve 

buscar identificar uma elevação no número de cidadãos com direito a participar, mas a ampliação dos 

espaços onde os aqueles podem exercer tal direito (BOBBIO, 1986). Ainda acerca dos modelos 

democráticos, Bobbio (1986) destaca o que considera serem as seis promessas não cumpridas da 

democracia, destacando, dentre elas a do cidadão não educado para a democracia, por não possuir 

cidadania ativa e, em detrimento disso não se educar na própria prática democrática. 

Contudo, Carvalho (2001) atenta para um fato interessante acerca da cidadania: a ampliação dos direitos 

sociais e espaços institucionais de participação não garante por si só a resolução de demandas sociais. 

Assim, para que a cidadania possa ser desenvolvida de maneira plena, é necessário que, além de 

participação, haja igualdade e liberdade. Com vistas a alcançar esse ideal de cidadania, Carvalho 

afirma que devem ser garantidos três direitos fundamentais, quais sejam: civis, políticos e sociais. Tais 

direitos, também abordados por Marshall (1967) formam uma pirâmide. Na Inglaterra, a pirâmide tem 

por base os direitos civis, com os direitos políticos e os sociais logo acima. No Brasil, entretanto, essa 

ordem é invertida. A base é formada pelos direitos sociais, seguidos pelos políticos e civis. Essa inversão 

se deu em decorrência da forma como os direitos foram conquistados no Brasil. Além disso, enquanto 

na Inglaterra os direitos sociais foram conquistados, no Brasil foram “dados” por Vargas, na década de 

1930, como forma de compensar a falta de direitos civis e políticos, considerando que, à época, o país 

se encontrava em um regime autoritário (CARVALHO, 2001). 

Diante disso, entende-se que num modelo de cidadania ideal os direitos são conquistados pelos 

cidadãos, a partir do fortalecimento de grupos de interesse e reinvindicações populares. Para tanto, é 

fulcral o destaque à importância do engajamento cívico e do capital social para o fortalecimento dos 

movimentos populares. 

Um importante mecanismo para a efetivação da participação dentro do modelo democrático é o 

accountability, que consiste no mecanismo através do qual o governo explica o que e para quem estão 

sendo tomadas as decisões, permitindo assim que a sociedade possa, através do voto, manter no poder 

aqueles que a beneficiam e tire do poder quem não o faça (CARNEIRO, 2004) sendo, sobretudo, uma 

importante forma de fiscalização e transparência. 

Segundo Adam Przeworski e Stokes (1996), é possível afirmar que há accountability em um governo 

quando a partir do momento em que seus cidadãos são capazes de diferenciar quem age em prol de si 

ou do povo e, por conseguinte, têm a capacidade de escolher os governantes que atuam em benefício 

dos cidadãos, em detrimento daqueles que não o fazem. Conforme aponta Mill (1981), quando numa 
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sociedade prevalece a cidadania passiva, os governantes têm maior poder de manipulação, o que quase 

sempre resulta num modelo de gestão onde as decisões são tomadas de cima para baixo. 

Além dos dois tipos de accountability abordados por O’Donnell (1998) há, ainda, um terceiro modelo 

não convencional, denominado por Peruzzotti e Smulovitz (2000) como accountability societal. Esse 

modelo constitui-se por meio de mecanismos de controle não eleitoral com ferramentas institucionais 

e não institucionais, além de influenciarem decisões políticas a serem implementadas por órgãos 

públicos (CARNEIRO, 2004). Assim, é possível estabelecer uma relação direta entre o accountability 

societal e os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, tendo em vista que estes desempenham (ou 

deveriam desempenhar), também, um papel determinante enquanto mecanismos de inserção da 

sociedade civil no processo de tomada de decisões, não se esgotando no caráter consultivo, 

estendendo-se, também, ao âmbito fiscalizador. Os Conselhos buscam, portanto, expor erros, trazer 

novas questões e ativar operações de agências horizontais em relação às atividades governamentais. 

Desse modo, é fundamental que num governo democrático participativo a população esteja presente 

junto ao Estado desde o momento da criação de agendas governamentais até os espaços de deliberação 

e fiscalização. Essa participação é fundamental para a elaboração de políticas públicas que 

contemplem de forma efetiva as reais necessidades da população. 

Carneiro (2004) defende que a accountability societal é um mecanismo fundamentalmente integrante 

da governança democrática, por considerar que o quantum de accountability na sociedade é 

determinante para o grau de governança democrática num Estado, além de, assim como o modelo 

democrático participativo, garantir mais espaços institucionalizados de participação social e, 

diferentemente dos modelos vertical e horizontal, ter mais espaços deliberativos para os cidadãos, o que 

aproxima o governo do conceito “original” de democracia, no sentido de não ser somente um governo 

do povo, mas também pelo povo. Tal percepção corrobora com a ideia de que as regiões com relações 

políticas e sociais estruturas horizontalmente têm seu desempenho institucional mais efetivo que aquelas 

com relações políticas e sociais verticais, constatando também que “praticamente sem exceção, quanto 

mais cívico o contexto, melhor o governo” (PUTNAM, 1993, p. 191). 

Assim, é fundamental que num governo democrático participativo a população esteja presente junto ao 

Estado desde o momento da criação de agendas governamentais até os espaços de deliberação e 

fiscalização. Essa participação é fundamental para a elaboração de políticas públicas que contemplem 

de forma efetiva as reais necessidades da população, destacando a importância de desenhos 

institucionais que sejam abertos à espaços participativos, bem como à cooperação. 

Nessa perspectiva, compreende-se a gestão metropolitana enquanto alternativa para superar os 

desafios e problemas comuns aos municípios, ressaltando-se a necessidade de estes dialogarem e 

desenvolverem, juntos, ações que visem o bem comum. 

A Constituição de 1988 reafirmou alguns compromissos, dentre eles o de restaurar a Federação a partir 
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da ampliação dos poderes políticos e tributários facultados às entidades federadas (estados e 

municípios) bem como o de “consolidar a democracia através do empoderamento (empowerment) das 

comunidades locais no processo decisório sobre políticas públicas” (SOUZA, 2004, p. 108), 

destacando-se, no entanto, a distância entre os objetivos das mudanças e seus resultados. Apesar da 

tentativa da Constituição de diminuir as disparidades, principalmente econômicas, entres as entidades 

subnacionais, é perceptível que ainda não foram obtidos os resultados desejados. 

Antes da CF de 1988, em meados dos anos de 1970, as metrópoles tinham sua gestão centralizada, 

com estruturas hierárquicas onde a participação dos municípios e de seus representantes se resumia à 

presença no Conselho Consultivo, que, como o próprio nome sugere, não tinha poder decisório, 

enquanto os Conselhos Deliberativos eram compostos por representantes dos Executivos Estadual e 

Federal (ROLNIK; SOMEKH, 2000). Apesar de haver certa organização em nível metropolitano, 

pouca coisa foi feita, à época, no sentido de fomentar a cooperação entre os municípios. Com a CF de 

1988 veio a descentralização bem como uma mudança na forma de gerir as cidades e, 

consequentemente, as metrópoles. 

Desta forma, as metrópoles são compreendidas enquanto “[...] espaços urbanos onde a cidade real se 

confronta com a cidade formal, na medida em que, a cidade central (em torno da qual gravita a 

dinâmica metropolitana) esgota sua capacidade de resposta em relação à toda a região” (BORJA; 

CASTELLS, 2004 apud CLEMENTINO; ALMEIDA, 2015, p. 211). Nessa perspectiva, compreende-

se a gestão metropolitana enquanto alternativa para superar os desafios e problemas comuns aos 

municípios, a partir do fomento à cooperação intermunicipal com vistas a solucionar problemas comuns 

aos municípios, ressalta-se a necessidade destes dialogarem e desenvolverem, juntos, ações que visem 

o bem comum. 

Sob essa ótica, destaca-se, dentre as novidades trazidas pela Constituição de 1988, a partilha de alguns 

princípios entre a União e os demais entes federativos, a saber: cooperação, coordenação e equalização 

estrutural, ou função distributiva. 

Quanto ao primeiro princípio, Cunha (2004) fala da importância das cooperações verticais e 

horizontais para a elaboração e execução de políticas públicas. Nem todo estado ou município possui 

condições técnicas ou financeiras para executar políticas públicas. A importância da cooperação vertical 

é descentralizar recursos técnicos e financeiros para que todos os entes federados tenham capacidade de 

executar políticas públicas. Por outro lado, a cooperação horizontal permite a prática cooperativa 

intermunicipal e interestadual, o que pode ou não representar grandes avanços na gestão local desses 

territórios (CUNHA, 2004). 

No que se refere à discrepância na capacidade de provimento de serviços públicos sociais e de 

aumento da democracia local por parte dos governos locais brasileiros, Souza (2004, p. 109) chama 

atenção para o fato de muitos estarem 
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[...] promovendo mudanças na governança local, não só como resultado dos 
mandamentos constitucionais, dos posteriores incentivos criados pelo governo federal 
e das pressões dos organismos multilaterais, mas também por políticas desenhadas 
localmente. No entanto, o novo sistema de governança local materializa-se de forma 
desigual entre os municípios brasileiros e sua sustentabilidade ainda não está clara. 

Nesse sentido, o processo de redemocratização brasileira culminou, também, na eclosão de sistemas 

de governança locais democráticas centrados em três características principais, quais sejam: “maior 

responsabilidade dos governos municipais em relação às políticas sociais e às demandas dos seus 

cidadãos; o reconhecimento de direitos sociais a todos os cidadãos; a abertura de canais para a ampla 

participação cívica da sociedade” (SANTOS JUNIOR, 2002, p. 89). 

Contudo, concomitantemente ao fortalecimento dos governos locais, foi enfraquecida a gestão das 

metrópoles, muito em razão do fato de que estas eram geridas exclusivamente pelos estados, o que 

deixa de fazer sentido a partir do momento em que é concedida autonomia aos municípios (ROLNIK; 

SOMEKH, 2000). Com a autonomia e autossuficiência, os municípios passam a pensar, em sua maioria, 

nos problemas em nível local, não regional. Outro fator que dificulta a cooperação entre municípios 

componentes das Regiões Metropolitanas é o fato de ainda existirem grandes disparidades, 

principalmente socioeconômicas (contingentes populacionais, índice de Desenvolvimento Humano, 

distribuição de renda, PIB, etc.), culminando numa assimetria de forças. 

Um dos impasses que a literatura aponta como atraso em relação à gestão metropolitana no Brasil é o 

fato de que muitas RMs acabaram sendo criadas sem haver, de fato, metrópoles formadas, mas muitas 

ainda em formação. Constatou-se que das Regiões Metropolitanas existentes oficialmente no nosso 

país, apenas 15 (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Salvador, 

Recife, Fortaleza, Campinas, Manaus, Vitória, Goiânia, Belém e Florianópolis) constituem espaços 

metropolitanos consolidados (RIBEIRO; TAVARES DA SILVA; MARTINS RODRIGUES, 2011 

apud LACERDA; RIBEIRO, 2014), levando-se em consideração 

i) tamanho e concentração (volume populacional, número de agências bancárias, 
volume total de operações bancárias/ financeiras e massa de rendimentos); (ii) 
capacidade de centralidade (volume de serviços raros em nível nacional, a exemplo 
do movimento aeroportuário de passageiros); (iii) grau de inserção na economia 
nacional (número de empregos formais em atividades de ponta, como proxy da 
capacidade de inovação e incorporação de tecnologia); (iv) poder de direção (número 
de sedes de empresas classificadas entre as 500 maiores do país); e (v) gestão pública 
(capitais estaduais e capital federal) (LACERDA; RIBEIRO, 2014, p. 187-188). 

Dessa maneira, ainda é complicado encontrar respostas homogêneas para entender por que as Regiões 

Metropolitanas não cooperam como deveriam (ou poderiam), havendo divergências, inclusive, entre os 

modelos de cooperação defendidos pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI)2 e o Fórum 

                                                        
2 Criada em 2005 a partir da MP nº259, posteriormente convertida na lei nº11.204 do mesmo ano, a SRI é um 
órgão do Governo Federal responsável, dentre outras coisas, pela interlocução com os Estados, Distrito 
Federal e os Municípios. 
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Nacional de Entidades Metropolitanas (FNEM)3. Enquanto a primeira alega que as iniciativas devem 

ser voluntárias e partir de cada município, defendendo os consórcios como modelos de cooperação mais 

adequados, a segunda afirma que os estados federados "[...] deverão apoiar e participar, quando o objeto 

exigir, de consórcios intermunicipais, porém, como um instrumento complementar à gestão 

metropolitana" (Relatório Observatório das Metrópoles, 2009, p. 1 apud LACERDA; RIBEIRO, 2014). 

Além dos fatores supramencionados, Poggiese (2006) aponta o não desenvolvimento das metrópoles 

enquanto comunidades políticas, apesar de, em alguns casos, terem alcançado uma unidade econômica 

e social, bem como a fragmentação funcional e jurisdicional e a dificuldade na identificação de metas e 

objetivos consensuais como problemas para a não cooperação entre os municípios metropolitanos. O 

autor afirma também que a criação de redes ativas, assim como o planejamento participativo 

popular podem ser soluções para os problemas supramencionados. Para isso, é necessário que haja 

transversalidade, entendida como cooperação interdisciplinar e intersetorial simultânea “[...] além de 

viabilizar a realização de projetos governamentais, integrados/compostos em conjunto com 

participantes variados, incluindo aqueles do sistema político institucional, capazes de introduzir 

inovações no sistema decisório” (POGGIESE, 2006, p. 489). 

Apesar dos diversos avanços proporcionados pela Constituição Federal de 1988, no que diz respeito ao 

debate em torno do planejamento e da gestão de políticas urbanas no Brasil, somente a partir da década 

seguinte foi possível identificar um progresso real, em nível nacional, relacionado a esse tema. 

Destacam-se a criação do Ministério das Cidades, a realização da I Conferência das cidades (ambos em 

2003) e, no ano seguinte, a institucionalização do Conselho das Cidades, que 

[...] deram início a um processo de construção da política nacional de 
desenvolvimento urbano envolvendo conferências municipais e estaduais, e a 
adoção de estruturas normativas representativas, em acordo com os princípios 
defendidos historicamente pelos movimentos nacionais pela reforma urbana 
(SANTOS JUNIOR; CHRISTOVAO; NOVAES, 2011, p. 06). 

No que tange à representação da sociedade civil nos espaços de tomada de decisão ligados a questões 

urbanas e metropolitanas, alguns novos instrumentos legais têm influenciando a institucionalidade da 

participação social nos municípios. Dois desses instrumentos decorrem da exigência da Constituição 

de 1988 de que todos os municípios fossem regidos por Leis Orgânicas Municipais (LOMs) próprias e 

aqueles com mais de 20 mil habitantes tivessem suas políticas de desenvolvimento urbano expressas 

nos Planos Diretores (PDs). 

Ademais, ressalta-se a importância do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), aprovado após 

mais de 10 anos de intensa negociação no Congresso, ampliou o papel do governo local no processo de 

                                                        
3 O FNEM foi instituído em 29 de outubro de 1996 e consiste numa associação civil sem fins lucrativos, 
representativa de entidades e órgãos públicos estaduais, tendo como objetivos a valorização e promoção do 
planejamento e da gestão do espaço metropolitano além da efetivação da participação dos organismos 
metropolitanos nos processos de formulação e implementação das políticas de desenvolvimento urbano e 
regional. 
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desenvolvimento urbano e de gestão do território (SOUZA, 2004). Além deste, foi aprovado, em 

janeiro de 2015, o Estatuto da Metrópole, (Lei nº 13.089), que traz significativos progressos no tocante 

à distribuição de atribuições aos entes federados, objetivando a renovação do diálogo e das ações 

objetivando a concretização de uma gestão metropolitana, democrática e participativa com vistas a 

tornar a cidade um ambiente socialmente mais justo. 

No que tange à representação da sociedade civil, alguns novos instrumentos legais têm influenciando a 

institucionalidade da participação social nos municípios. Dois desses instrumentos decorrem da 

exigência da Constituição de 1988 de que todos os municípios fossem regidos por Leis Orgânicas 

Municipais (LOMs) próprias e aqueles com mais de 20 mil habitantes tivessem suas políticas de 

desenvolvimento urbano expressas nos Planos Diretores (PDs). 

Olhando para a gestão urbana hodiernamente, é possível apontar alguns avanços, dentre eles, a criação 

do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001) e, mais recentemente, do Estatuto da 

Metrópole (Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015), que estabelece em seu artigo 1º: 

[...] as normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros 
instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o apoio da União a 
ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento 
urbano, com base nos incisos XX do art. 21, IX do art. 23 e I do art. 24, no § 3º do 
art. 25 e no art. 182 da Constituição Federal. 

São expostos no capítulo IV da lei em questão alguns mecanismos que têm fundamental importância 

para a sua efetivação. São eles: planos setoriais interfederativos, fundos públicos, operações urbanas 

consorciadas interfederativas (com inclusão de novo dispositivo no Estatuto da Cidade), consórcios 

públicos, convênios de cooperação, contratos de gestão, parcerias público-privadas interfederativas 

(art. 9º) e o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI). Este último configura-se como 

mecanismo de maior destaque dentre os demais citados, tendo seu conteúdo e requisitos especificados 

no art. 12. O Estatuto estabelece que os municípios metropolitanos deverão tornar seus respectivos 

Planos Diretores compatíveis com o PDUI que, por sua vez, será instituído a partir de lei estadual, 

revista, ao menos, a cada 10 anos. Destaca-se, pois, a necessidade de diálogo e cooperação entre os 

municípios e seus respectivos estados, com vistas a seguir os caminhos mostrados na lei supracitada. 

Além das diretrizes referentes à política urbana, o Estatuto da Metrópole trouxe indicações pertinentes 

no que se refere às Funções Públicas de Interesse Comum – FPIC e à Participação Social nas Regiões 

Metropolitanas e Aglomerações Urbanas. Com vistas a dinamizar a apresentação dos temas abordados 

no presente documento, foi elaborado um quadro síntese que relaciona as dimensões supracitadas e o 

que estabelece o Estatuto acerca de cada uma, exposto a seguir. 
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QUADRO 03 – Estatuto da Metrópole e as dimensões abordadas no estudo 

Fonte: Elaboração própria a partir do Estatuto da Metrópole, 2016. 

No que tange à participação social, é perceptível o esforço, evidenciado no quadro acima, para tentar 

assegurar a presença de representantes da sociedade civil nos ambientes de discussão e decisão ligados 

à política urbana. Destaca-se, ainda, o fragmento do art. 07 que explicita a participação social não 

apenas de forma consultiva, mas deliberativa e fiscalizadora (accountability) nos processos de 

planejamento, tomada de decisões e fiscalização no que diga respeito às funções públicas de interesse 

comum, ressaltando-se, contudo, a dificuldade de fazê-lo em nível metropolitano. 

De acordo com o art. 2º, parágrafo VII do Estatuto da Metrópole, é considerada Região Metropolitana 

uma aglomeração urbana que configure uma metrópole, entendendo, pois, como aglomeração urbana o 

agrupamento de dois ou mais municípios que se complementem funcionalmente, possuindo, 

necessariamente, vínculos ambientais, socioeconômicos e políticos. Metrópole, por sua vez, consiste, 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IGBE, num espaço urbano que tenha 

influência regional ou nacional em razão de sua relevância política e socioeconômica. Assim, além de 

definições jurídicas e teóricas no que diz respeito às metrópoles, aglomerações urbanas, região 

metropolitana, funções públicas de interesse comum, plano de desenvolvimento urbano integrado, 

gestão plena, governança interfederativa, o Estatuto prevê, ainda que “[...] a RM instituída mediante 

lei complementar estadual que não atenda a este requisito será enquadrada como aglomeração urbana 

para efeito das políticas públicas a cargo da União (art. 15)” (MOURA; HOSHINO, 2015, p. 05). 

No período anterior à CF de 1988, a responsabilidade de criar RMs e AUs cabia, exclusivamente, à 
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União. Após a promulgação da Constituição Cidadã, contudo, tal prerrogativa passa a ser dos estados 

federados e o número de RMs cresce de 94 (instituídas por Leis Federais nos anos de 1973 e 1974) 

para mais de 30 nos dias atuais. Destaca-se, ainda, que sob a ótica do regime militar a cidade era vista 

como 

“[...] problemática, que deveria ser racionalizada e padronizada para fins de sua 
apropriação seletiva. A própria definição das nove áreas metropolitanas obedeceu aos 
objetivos da estratégia de desenvolvimento econômico assumida pelo governo militar 
e não a dinâmicas de cooperação, consorciamento e articulação supramunicipal em 
curso naquele momento (ARAÚJO FILHO, 1996 apud ROLNIK; SOMEKH, 2000, 
p. 85). 

Tal visão foi um dos fatores responsáveis pelo atraso nas ações integradas de cooperação entre os 

municípios com vistas à solução de problemas comuns. Numa perspectiva mais atual, as cidades são 

compreendidas, pois, enquanto ambientes especificidades e necessidades próprias. As necessidades, 

contudo, tendem, a ser semelhantes, principalmente dentro das Regiões Metropolitanas, daí a 

necessidade de pensar nos problemas e soluções a nível regional, não apenas local. 

2. As experiências de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante 

Com vistas a gerar reflexões a respeito da forma como os municípios de Natal, Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante compreendem as diretrizes do Estatuto da Metrópole no que tange à 

participação social enquanto ferramenta para consolidação de uma gestão metropolitana democrática 

serão expostos os resultados da pesquisa. Averígua-se, também, a importância facultada pelos 

municípios aos mecanismos de inserção da sociedade civil nos processos decisórios ligados ao 

planejamento e à gestão urbana através da verificação dos Planos Diretores e das Leis Orgânicas de cada 

município. 

Em Natal, foram verificados o Plano Diretor e a Lei Orgânica do município e, a posteriori, foram 

entrevistados a Secretária de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da Informação - SEMPLA e o Vice-

Presidente do Conselho da Cidade do Natal - CONCIDADE5. 

Dentre os artigos e diretrizes trazidos pelo Plano Diretor do Município de Natal, destaca-se o inciso 

VII do art. 3º, que prevê a participação do cidadão no processo de construção da cidade. Para tanto, o 

título IV, que versa sobre o Sistema de Planejamento e Gestão Urbana do Município, afirma, em seu 

§1º, que a participação da população será assegurada por representantes do poder público e da 

sociedade civil organizada, a partir da indicação por seus pares e da representação paritária, seguindo os 

preceitos da diversidade, representatividade, pluralidade e através dos conselhos gestores, que “[...] 

devem funcionar como instituições mistas, formadas em parte por representantes do Estado, em parte 

                                                        
4 À época, o Governo Militar instituiu as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Recife, Salvador, Curitiba, Belém, Fortaleza e Rio de Janeiro. 
5 Ambas as entrevistas foram realizadas no dia 21 de julho de 2016. 
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por representantes da sociedade civil, com poderes consultivos e/ou deliberativos, que reúnem, a um 

só tempo, elementos de democracia representativa e da democracia direta.” (AVRITZER, 2000, p. 18) 

Ressalta-se, pois, o Conselho da Cidade do Natal – CONCIDADE enquanto espaço central para o 

planejamento urbano da cidade, sendo este subsidiado tecnicamente pelos demais conselhos 

municipais. 

A partir da entrevista realizada com um representante do CONCIDADE, foi possível constatar que 

apesar de ter como uma de suas diretrizes a emissão de recomendações e orientações referentes à leis e 

atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano municipal, o referido conselho, até o 

momento da entrevista, ainda não havia realizado nenhuma discussão a respeito do Estatuto da 

Metrópole. Isso mostra uma fragilidade em relação ao cumprimento de uma das atribuições mais básicas 

não só do conselho em questão, como também dos demais, responsáveis por discutir as pautas do 

planejamento urbano. Em relação a isso, o representante do CONCIDADE entrevistado nessa pesquisa 

afirmou que 

[...] tem conselhos muito antigos, [...] tem conselhos que foram criados na década de 
60, 70, que precisam ser adequados, precisam ser atualizados, de modo que todos 
esses regimentos internos e as próprias Leis que os criaram devem passar por um 
processo de modernização. O CONCIDADE está passando por esse processo agora 
[...] para poder evitar esses conflitos de interesse (com algum outro conselho). 
(Vice-presidente do Conselho da Cidade do Natal, 2016). 

No que tange à participação social, o Conselho da Cidade do Natal tem o número de representantes 

determinado em seu regimento interno, contemplando representantes do governo e da sociedade civil 

de forma tornar a representação paritária entre o executivo municipal e as representações da sociedade 

civil. Considerando um dos objetivos do Conselho da Cidade do Natal, o de “tornar efetiva a 

participação da Sociedade Civil nas diversas etapas do planejamento e gestão urbanos” (Lei nº 6.013, 

art. 2º), foi possível constatar, a partir da entrevista, que embora haja o comparecimento da população 

nas reuniões do conselho, a presença popular ainda não é tão determinante como deveria. 

Em relação à atuação do conselho no que tange à gestão metropolitana, destaca-se uma de suas 

atribuições, que estabelece a promoção de “[...] mecanismos de cooperação entre os governos da União, 

Estado, municípios vizinhos e Região Metropolitana e a sociedade, na formulação e execução da política 

municipal e regional de desenvolvimento urbano” (Plano Diretor de Natal, art. 96, § 2º, inciso V). 

Apesar disso, verificou-se, a partir da entrevista com o representante do CONCIDADE, a não 

execução de tais tarefas. O representante do conselho destacou a estrutura federativa brasileira 

enquanto problema para a consolidação de uma gestão democrática em nível metropolitano, 

evidenciando que o poder de atuação de cada município acaba sendo limitado. Além disso, constatou-

se que não houve nenhuma discussão acerca do Estatuto da Metrópole desde a sua criação, não 

havendo, também, nenhuma articulação dos conselhos gestores a nível metropolitano. 

Já sob a ótica da Lei Orgânica do município, a participação da sociedade organizada deve ser 
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assegurada, com vistas a garantir a gestão democrática da cidade. (Lei Orgânica do município de Natal, 

art. 132). 

De acordo com a secretária de planejamento do município de Natal, a participação tem sido 

assegurada a partir do momento em que o município é adepto do Orçamento Participativo, além de 

contar com a participação popular na elaboração do Plano Plurianual – PPA. Ademais, estão sendo 

feitos: 

[...] planos setoriais. A prefeitura fez vários planos setoriais aonde foi discutido. [...] 
A gente está pegando com as secretarias o que é que eles estão pensando para os 
próximos dez anos. Qual a próxima etapa agora? Discutir com os secretários, com a 
Região Metropolitana. A nossa próxima etapa é qualificar o pessoal da Região 
Metropolitana para fazer [...] seus próximos dez anos, o que eles pensam. E daí a gente 
começar uma série de discussões com a população. Chamar os atores sociais, que é a 
sociedade organizada e chamar os delegados do orçamento participativo. (Secretária 
de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da Informação de Natal, 2016). 

No tocante à gestão urbana, é possível identificar, tanto na Lei Orgânica quanto no Plano Diretor, uma 

inclinação para um modelo de planejamento urbano que incorpora os vieses democráticos e 

participativos, tendo um olhar mais social para a cidade. Contudo, apenas em um artigo aborda-se a 

associação aos demais municípios metropolitanos com vistas a executar funções públicas de interesse 

regional comum, e estabelece a necessidade de “integrar a organização, o planejamento e a execução 

de funções públicas de interesse regional comum, pode associar-se aos demais Municípios limítrofes 

para formar a região metropolitana, na forma da lei”. (Lei Orgânica do Município de Natal, art. 4º). 

Segundo a representante da SEMPLA, os municípios metropolitanos deveriam se unir, como preveem 

o Plano Diretor e a Lei Orgânica, para resolver problemas comuns, mas o fator político muitas vezes 

acaba interferindo negativamente. Uma das medidas para que podem resolver (ou minimizar) esse 

problema é o Fórum dos Secretários de Planejamento da Região Metropolitana, criado como alternativa 

ao Conselho Metropolitano que, entre 2008 e 2015 reuniu-se apenas duas vezes6. O Fórum foi criado a 

partir de uma iniciativa da SEMPLA, com vistas a fomentar ações que visem o desenvolvimento e 

integração da Região Metropolitana, objetivando, a curto prazo, discutir questões pontuais e, a longo 

prazo, criar um plano de desenvolvimento a ser seguido durante os próximos dez anos, respeitando o 

papel do Governo do Estado de atualizar o plano já existente. À época da entrevista (julho de 2016), o 

fórum ainda estava indo para a sua segunda reunião, não tendo, portanto, um estatuto elaborado. Em 

relação à participação da população nas reuniões do fórum, a representante da Secretaria Municipal de 

Planejamento de Natal afirmou que o plano que será elaborado irá exigir a participação popular, por 

entender que “[...] na hora que você tem uma temática que exige a participação popular, você tem que 

ter a participação da sociedade”7. 

                                                        
6 Desde a reativação do Conselho Metropolitano, em 8 de setembro de 2015 até o presente ano (2016) foi 
realizada apenas mais uma reunião. 
7 Entrevista concedida à João Victor Moura Lima e Brunno Costa do Nascimento Silva. Natal, julho de 2016. 
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Foi possível identificar o empenho da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da 

Informação de Natal para cumprir as diretrizes estabelecidas nas leis supracitadas. Em contraponto, 

constatou-se que o CONCIDADE não tem conseguido cumprir de maneira efetiva tal atribuição, seja 

pela falta de frequência dos representantes ou pela falta de interesse dos gestores. Ressaltando a 

importância do capital social e da confiança nas instituições enquanto elementos fundamentais para a 

construção de uma gestão participativa 

A Lei Orgânica do Município de Parnamirim foi criada em 04 de abril de 1990, tendo Emenda 

Revisional mais recente aprovada no dia 17 de junho de 2015. A LOM de Parnamirim prevê, já em 

seu art. 1º, a participação da coletividade orientando os agentes públicos e privados que atuam na 

produção e gestão da cidade, discorrendo, a posteriori, de forma mais específica sobre a forma como 

tal prática será realizada. 

Não obstante, o capítulo VI da Lei em questão, que trata da política urbana no município, prevê a 

prática de uma gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano (Lei Orgânica do Município de Parnamirim, 

art. 200, inciso II). 

No que tange ao fomento da participação das minorias e da mulher, constatou-se que a câmara 

municipal teve a iniciativa de discutir o Conselho da Igualdade Racial e Minorias, que se encontra em 

processo de tramitação desde meados de 2013. 

Já no tocante à participação popular, pluralidade social e decisões compartilhadas, o Secretário 

Adjunto de Planejamento afirmou que 

[...] é preciso que haja autonomia do estado quando algo vai ser apresentado à 
população. E existem aquelas reuniões públicas. Os sindicatos, as entidades de classe, 
elas raramente são ouvidas. Forçosamente as audiências públicas têm que acontecer, 
mas o que advém de resultante é muito mais conflito de ideias do que soluções para 
os problemas. (Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças de Parnamirim, 2016). 

Constatou-se, ainda, que, ao contrário do que determina o PD do município, nenhum conselho se 

relaciona de maneira direta com a SEPLAF. Quanto a isso, o Secretário adjunto afirmou que existem 

mecanismos de participação “[...] partindo da prefeitura para a rua, existe, mas das ruas para a prefeitura, 

como solicitação e cobrança, não. É exatamente aí onde pecam as entidades de classe” (Secretário 

Adjunto de Planejamento e Finanças de Parnamirim, 2016). Quando questionado sobre que mecanismos 

seriam esses, o Secretário Adjunto respondeu apenas que as portas da secretaria estão sempre abertas a 

população. 

É perceptível, portanto, através do posicionamento do gestor em sua fala, que este encontra-se na 

contramão da gestão democrática, não aprovando a participação mais efetiva da sociedade de forma 

consultiva, quiçá deliberativa. Reitera-se, pois, a importância do engajamento popular enquanto recurso 
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produtivo, a partir do provimento de “[...] informações e diagnósticos sobre os problemas públicos, [que] 

geram conhecimentos e subsídios à elaboração de estratégias de resolução dos problemas e conflitos 

envolvidos” (GOHN, 2002). 

Em relação ao Plano Diretor de Parnamirim, datado de 30 de agosto de 2000, destaca-se a existência 

de um capítulo e um título que versam a respeito do planejamento e a participação popular no 

município. Para tanto, institui-se, em seu art.138, o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e 

Meio Ambiente – COMPLUMA, com vistas a garantir o processo democrático de planejamento e 

gestão da cidade. O art. 139 da mesma lei determina que o conselho em questão será o órgão 

consultivo e de assessoria ao poder executivo responsável por analisar, aprovar e propor medidas 

relacionadas às diretrizes dessa Lei, tendo a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 

enquanto órgão central da Administração responsável por sua coordenação. 

No que diz respeito às atribuições dadas ao COMPLUMA pelo Plano Diretor, constatou-se, através da 

entrevista realizada com o Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que o conselho se 

encontra inativo. O Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, órgão que, segundo o art. 141 do 

Plano Diretor é uma das secretarias que compõem o conselho, não sabia da existência deste espaço de 

participação. Buscamos, através de visitas às Secretarias de Planejamento e Finanças e de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano, o contato de algum representante do conselho do período em 

que este se encontrava em atividade, não obtendo êxito nesse quesito. 

Tal fato demonstra um enfraquecimento não só da gestão democrática, mas também da accountability 

no município, visto que os conselhos, além de espaços institucionalizados de participação social, têm 

fundamental importância na inserção da sociedade no processo de tomada de decisões, além de seu 

caráter fiscalizador, responsável por expor erros, trazer novos debates e tornar as relações 

governamentais mais horizontais. 

De acordo com o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano, os espaços de participação social dentro da gestão urbana do município seriam o conselho 

supramencionado e a conferência das cidades. Para o secretário tais espaços já são suficientes pois, de 

acordo com ele, muitas vezes os representantes da sociedade não têm conhecimento sobre os temas 

discutidos nas reuniões. 

No que diz respeito à cooperação intermunicipal, prevista no Estatuto da Metrópole, verificou- se, 

através dos Marcos Legais já citados, que o município de Parnamirim possui em sua legislação alguns 

mecanismos referentes a este tema. 

A LO do município sugere tal articulação através da “possibilidade de celebração de convênios e 

consórcios” (Lei Orgânica do Município de Parnamirim, art. 12 e art. 116). O Plano Diretor, por sua 

vez, tem como um de seus objetivos “[...] estabelecer mecanismos que visem integrar o município à 

RMN sob os aspectos ambientais, sociais, econômicos, viários e de transportes” (Plano Diretor de 
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Parnamirim, art. 3º). Além destes, ressalta-se o Estatuto da Metrópole, que prevê em seu art. 23 a 

cooperação para ações de interesse comum intermunicipais. 

A partir das entrevistas realizadas com os representantes da SEPLAF e da SEMUR, foi possível 

constatar o interesse de ambos em promover e participar de mais ações de cooperação entre os 

municípios metropolitanos. Os entrevistados destacaram negativamente o fator político enquanto 

empecilho para essa articulação, argumentando que muitas vezes as eventuais desavenças políticas 

resultantes da discrepância ideológica entre cada prefeito podem inibir a integração. Os secretários 

destacaram também que a falta de diálogo entre os municípios metropolitanos ainda é um grave 

problema para a Gestão Metropolitana, uma vez que ocorrem, eventualmente, mudanças em um 

município metropolitano que afetam de maneira direta os demais e, mesmo assim, não se realiza nenhum 

contato de antemão. 

Acerca dos direcionamentos tomados pelo município a partir da Lei 13.089/2015, o Secretário 

Adjunto de Planejamento e Finanças afirmou que o Estatuto “[...] é uma lei, como as demais, imbuída 

de muito boa vontade e bons propósitos, mas ela precisa saber quem precisar fazer o que e quando. 

Precisa haver um planejamento para que essa lei funcione” (Secretário Adjunto de Planejamento e 

Finanças de Parnamirim, 2016), sugerindo, ainda, que o planejamento para a execução do que a lei 

propõe acerca da gestão metropolitana deveria haver uma ação conjunta e central entre o Estado do Rio 

Grande do Norte e o município de Natal. Não há, contudo, nenhuma iniciativa identificada por parte do 

Estado com vistas a garantir tais práticas. 

Diante dos Marcos Legais do município, do Estatuto da Metrópole e das entrevistas realizadas com os 

gestores, foi possível identificar que, apesar das diretrizes estabelecidas pelo município a partir do PD 

e da LO, a participação social não tem se dado de maneira regular nem incisiva no processo de 

planejamento e execução da política urbana no município. 

Isso acontece pois, além do fato de o conselho, que deveria discutir as questões urbanas e 

metropolitanas estar inativo, notou-se que os secretários entrevistados estão satisfeitos com a forma 

como a participação se dá no município e, em razão disso, não é tomada nenhuma medida a respeito. 

Ademais, não foi realizada (até o momento das entrevistas), por parte da sociedade civil organizada, 

nenhuma ação objetivando a reativação o conselho, o que denota pouca presença de capital social. 

De acordo com a Lei Orgânica do município de São Gonçalo do Amarante, a participação social se dará 

especialmente através das reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, sendo 

assegurada a manutenção de serviço de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e 

interna, da qualidade dos serviços e através do acesso dos usuários a registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo (Lei Orgânica do município de São Gonçalo do Amarante, art. 51, § 

3º, incisos I e II). 

A Lei define também a participação popular enquanto ferramenta inerente à gestão democrática no 
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município, sendo esta a forma plena de articulação entre o Poder Executivo Municipal e a comunidade 

(Plano Diretor do Município de São Gonçalo do Amarante, art. 21, inciso XXI). Ainda segundo a Lei, 

a participação será garantida por meio de reuniões, assembleias, conferências, audiências públicas e 

convocatórias garantindo a isonomia e a diversidade de opiniões, classes socais e interesses 

econômicos nos processos decisórios da política urbana. Outrossim, é estabelecida no art. 100 a criação 

do Conselho da Cidade de São Gonçalo do Amarante, cujo objetivo é recepcionar, analisar e debater de 

forma pública e participativa os programas, planos e projetos públicos ou privados que tenham relação 

com o desenvolvimento, sustentabilidade ambiental, interesse social ou impactos urbanos/ambientais a 

serem instalados no município (Plano Diretor do Município de São Gonçalo do Amarante, art. 100). 

Em relação ao cumprimento dessas atribuições, de acordo com a representante da SEMPLA, a 

população é convocada através de vários meios de comunicação (jornais, carros de som, blogs, etc.) para 

participar das audiências públicas que tratam de questões como a Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO, a Lei Orçamentária Anual – LOA e o Plano Plurianual – PPA. No que tange às instâncias de 

participação voltadas para o planejamento e a gestão urbana no município, a Secretária Adjunta se 

limitou a reafirmar a presença da sociedade civil nas audiências supracitadas. 

Além disso, constatou-se que a Secretaria não dialoga de forma direta com a população em nenhum 

espaço institucionalizado de participação social do município, ressaltando, também, o fato de São 

Gonçalo ser o município metropolitano funcional com o menor número de conselhos municipais. 

Além disso o Conselho da Cidade de São Gonçalo do Amarante, maior espaço de participação 

diretamente relacionado ao planejamento e gestão urbana do município, não está ativo, apesar de 

instituído pelo Plano Diretor. 

Em relação às diretrizes voltadas para a gestão urbana e gestão metropolitana no município, foi 

possível constatar certa discrepância entre a abordagem destes na Lei Orgânica e no Plano Diretor. 

Enquanto na primeira não foi identificada nenhuma referência aos temas, no segundo observou-se uma 

ênfase nas relações intermunicipais e metropolitanas. Além disso, o PD prevê, ainda, a integração com 

as políticas e ações desenvolvidas na RMNATAL a partir da elaboração de planos e programas 

metropolitanos, integrando, também, o Sistema de Planejamento Metropolitano (Plano Diretor do 

Município de São Gonçalo do Amarante, art. 4º e 5º). Além disso, a própria SEMPLA tem como 

atribuição, 

[...] conduzir as articulações para a implementação de planos municipais e 
metropolitanos de desenvolvimento, integrar ações com vistas ao desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Natal, formular estratégias, normas e padrões de 
operacionalização, avaliação e controle de ações governamentais, no âmbito do 
município (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 2016). 

Apesar das diretrizes expostas a Secretária Adjunta de Planejamento do município fez menção apenas 

ao Fórum dos Secretários de Planejamento da Região Metropolitana de Natal que, à época da 
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entrevista, estava indo para a sua terceira reunião, não tendo, ainda, um estatuto definido. Em relação 

ao que estabelece o Estatuto da Metrópole acerca da participação social e da gestão metropolitana, a 

secretária afirmou não ter conhecimento suficiente sobre essa lei, afirmando que este seria discutido na 

reunião do Fórum dos Secretários de Planejamento da RMNATAL. Tal fato demonstra certo despreparo 

e desconhecimento da gestora em relação aos marcos regulatórios, considerando que em nenhum 

momento da entrevista, que abordava de maneira direta os temas supracitados, foram ao menos 

mencionadas diretrizes e/ou normas presentes nas leis acima referidas. 

Identificou-se que não têm sido realizados grandes esforços por parte da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Orçamento Participativo de São Gonçalo do Amarante para garantir o cumprimento 

dos regimes estabelecidos pelos marcos regulatórios supramencionados. Além disso, destaca-se 

negativamente o fato de que o Conselho da Cidade de São Gonçalo do Amarante, que, segundo o Plano 

Diretor, deveria ser o órgão responsável por estimular a participação popular no desenvolvimento urbano 

do município e articular-se com os demais Conselhos existentes no município, buscando a integração 

metropolitana com os conselhos existentes nos municípios vizinhos (Plano Diretor do município de São 

Gonçalo do Amarante, art. 101, incisos de I a IV), encontra-se inoperante. 

No tocante às funções públicas de interesse comum, apurou-se que os Secretários de Planejamento dos 

três municípios estudados consideram fulcral a cooperação intermunicipal com vistas a solucionar 

problemas metropolitanos, reiterando a criação do Fórum dos Secretários de Planejamento da 

RMNATAL como um importante meio para chegar a este fim. Contudo, é perceptível, uma 

dificuldade por parte dos secretários, em especial de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, na 

compreensão do que diz o Estatuto da Metrópole acerca das dimensões supramencionadas, alegando-se 

que em muitos momentos a Lei não é tão clara. 

Constatou-se também que apesar das Secretarias de Planejamento de Natal e São Gonçalo do 

Amarante afirmarem em seus websites que têm como atribuições a coordenação de ações que visam a 

integração e resolução de problemas metropolitanos, todavia, apenas a SEMPLA de Natal toma a frente 

e busca se articular com os demais municípios, oferecendo, inclusive, suporte àqueles manifestarem 

interesse. 

Destaca-se, portanto, a atuação positiva da SEMPLA do município de Natal no que tange às iniciativas 

que visam promover a interação e reflexão acerca dos problemas metropolitanos com os demais 

municípios componentes da RMNATAL, a partir da criação do Fórum dos Secretários de 

Planejamento da Região Metropolitana de Natal e a abertura ao diálogo com as prefeituras dos demais 

municípios metropolitanos. 

A SEMPLA de São Gonçalo do Amarante manifestou, através de sua Secretária Adjunta, que, apesar 

do interesse em fomentar a cooperação intermunicipal, não tem tomado nenhuma iniciativa nesse 

sentido. A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Parnamirim, diferentemente das já 
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citadas, nem chega a explicitar como atribuição sua a realização de ações que objetivem promover ou 

otimizar a interação entre os municípios metropolitanos, demonstrando, a partir das informações 

disponíveis em seu website, que tem suas ações mais voltadas para as finanças do que para o 

planejamento do município. 

Ficou evidente a partir da pesquisa qualitativa que os interesses políticos ainda caracterizam um fator 

que interfere de forma negativa no processo de cooperação intermunicipal e intergovernamental da 

RMNATAL, levando em consideração os discursos dos gestores entrevistados, que ressaltaram de 

forma unânime a necessidade de priorizar os interesses municipais em detrimento dos interesses 

políticos. 

Já no que tange à participação da sociedade civil no processo de planejamento dos municípios da 

metrópole funcional, foi possível observar certa dissonância nas ações de cada Secretaria, a começar 

pelo fato de que apenas em Natal foram identificados dois espaços institucionalizados de participação 

social que dialogam de forma direta com a Secretaria de Planejamento, quais sejam: CONCIDADE e 

o Orçamento Participativo. O primeiro, mesmo contando com a paridade entre representantes da 

sociedade civil e no executivo municipal (obrigatória entre os Conselhos Gestores de Políticas Públicas), 

ainda possui na atual gestão, de acordo com o seu o seu vice-presidente, um caráter mais consultivo do 

que deliberativo, o que expõe uma fragilidade do conselho. 

No município a participação social tem se dado a partir da presença em assembleias e reuniões abertas 

ao público que, sem dúvidas, representam espaços interessantes de diálogo, mas têm um caráter ainda 

mais consultivo que o CONCIDADE em Natal, uma vez que os cidadãos não escolhem os tópicos a 

serem discutidos nem têm o poder final de decisão, participando apenas com opiniões, que nem sempre 

são consideradas. 

A exemplo do que ocorre em São Gonçalo do Amarante, segundo o Secretário Adjunto de 

Planejamento e Finanças, no município de Parnamirim a participação popular se dá apenas através da 

presença em assembleias e reuniões para as quais os cidadãos são convidados a partir dos mais diversos 

meios de comunicação. Assim, destaca-se negativamente a forma como os municípios de Parnamirim e 

São Gonçalo têm abordado a participação da população no processo de tomada de decisões ligados à 

gestão urbana, tendo em vista que os desenhos participativos identificados partem de cima para baixo, 

tendo menos capacidade democratizante e, consequentemente, menos efetividade (AVRITZER, 2008). 

Observou-se, ainda, através da entrevista com o representante da SEPLAF de Parnamirim que, mesmo 

com o espaço participativo limitado e predominantemente consultivo, há, ainda, um interesse em reduzir 

a (pouca) participação já existente. 

Além disso, identificou-se que Natal se sobressai em detrimento dos demais municípios no que tange à 

presença de espaços institucionalizados de participação social tendo, além do orçamento participativo, 

19 conselhos municipais, enquanto Parnamirim conta com 14 e São Gonçalo com 8 .Ressalta-se, 
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contudo, que dois conselhos que deveriam capitanear o fomento à participação na gestão urbana e na 

gestão metropolitana encontram-se inativos em Parnamirim e São Gonçalo; quais sejam: 

COMPLUMA e CONCIDADE, respectivamente, o que representa uma grande redução no quantum 

de accountability nos municípios. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise comparativa dos municípios mostrou que os três estão lidando de forma díspar com os temas 

trabalhados. Apesar disso, além das diferenças socioeconômicas de cada município, os gestores tiveram 

discursos homogêneos em determinados momentos e se mostraram dispostos a promover a cooperação 

intermunicipal com vistas a fomentar uma Gestão Metropolitana efetiva e participativa, como prevê o 

Estatuto da Metrópole. Contudo, parecem não saber exatamente a melhor maneira de fazê- lo. Este não 

é, no entanto, um problema exclusivo da RMNATAL. Um dos principais fatores apontados por 

Lacerda e Ribeiro (2014) como obstáculos para a consolidação da gestão metropolitana no Brasil 

consiste na criação de RMs sem que haja metrópoles consolidadas, de fato. Vale destacar novamente 

que, segundo Clementino e Pessoa (2013), a RMNATAL, apesar de apresentar claros sinais de 

metropolização, ainda não configura, sequer, um aglomerado urbano propriamente metropolitano, o que 

também tem seu viés positivo. Considerando-se que a RMNATAL ainda se encontra em processo de 

formação e, nesse sentido, as diretrizes presentes no Estatuto da Metrópole podem surgir como 

princípios norteadores na construção de uma metrópole consolidada. Assim, é necessário que os gestores 

ampliem o olhar para o Estatuto em questão, seguindo suas determinações e desenvolvendo ações 

compartilhadas, não só entre as prefeituras, como também entre estas e a população. 
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INTERAÇÕES SOCIOPOLÍTICAS E O ACESSO ÀS 
POLÍTICAS PÚBLICAS NA PERIFERIA: 
UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS MOVIMENTOS ASSOCIATIVOS 
DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG 

Jéssika Jonas Clemente Silva, Universidade Federal de 
Lavras | UFLA 
Júlia Moretto Amâncio, Universidade Federal de Lavras | UFLA 

RESUMO 
O enfoque das políticas públicas está hoje no nível local, nos processos de implementação e adaptação às 
realidades múltiplas e descentralizadas, de acordo com Faria (2012). O reconhecimento da descentralização das 
políticas públicas faz com que se reconheçam também, as interações que ligam as comunidades ao poder público 
(AMÂNCIO, 2013). Para Lavalle e Isunza (2010), a descentralização estimula o fortalecimento do nível local, 
esfera onde ocorre a prestação de serviços e a multiplicação de instâncias de contato com a burocracia de nível 
de rua. Os cidadãos que acessam os serviços públicos conhecem, portanto, suas necessidades e demandas. 
Partindo de tal conjectura, são considerados importantes agentes ativadores de mecanismos de controle das ações 
do Estado, visto que, pressionam os políticos e a burocracia de nível de rua, a responsabilização estatal. O 
controle social torna-se, então, um mecanismo de desenvolvimento do processo democrático, e também, um 
instrumento de aperfeiçoamento da qualidade dos serviços públicos. Este estudo tem por finalidade, explorar as 
relações entre Estado e sociedade civil a nível local, partindo das experiências de associativismo comunitário, 
identificadas em dois bairros periféricos do município de Lavras – MG, sendo eles: Fonte Verde e Novo 
Horizonte. Bairros estes, escolhidos a partir da concentração de famílias de baixa renda, onde as mesmas estão 
segregadas territorial e politicamente em regiões análogas. Observando os múltiplos acessos, atores e relações 
envolvidas no nível local, articulados em torno da busca por melhorias na qualidade das políticas públicas e o 
acesso aos direitos coletivos. Tal estudo de caso foi realizado a partir de observações empíricas, no período de 
janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, por meio do projeto de iniciação científica “Dinâmicas políticas 
microterritoriais e acesso às políticas públicas no município de Lavras”. O recorte territorial adotado no estudo 
revela semelhanças e diferenças entre os bairros analisados, bem como as formas de permeabilidade estatal, 
representadas por meio dos repertórios de ação coletiva, que viabiliza as interações sociopolíticas na busca de 
melhorias na qualidade dos serviços públicos e acesso aos direitos coletivos o perfil mobilizador dos atores 
coletivos, as relações que estes atores estabelecem com atores políticos e funcionários dos equipamentos 
públicos. Será possível analisar ainda, as demandas sociais, que foram se modificando ao longo do tempo, na 
medida em que eram conquistadas, as trajetórias de mobilização e os investimentos estatais distintos em 
infraestrutura urbana nos bairros, evidenciado pela presença ou ausência de equipamentos públicos, nos quais 
estabeleceram precariedades distintas entre eles. 
Palavras-chave: políticas públicas; participação; interações sociopolíticas; repertórios de ação coletiva; 
controle social. 
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INTERAÇÕES SOCIOPOLÍTICAS E O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 
NA PERIFERIA: 
UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS MOVIMENTOS ASSOCIATIVOS DO 
MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG 

SILVA, Jéssika Jonas Clemente1 

AMÂNCIO, Júlia Moretto2 

INTRODUÇÃO 
As interações socioestatais são permeadas por constrangimentos e possibilidades que impulsionam o 

avanço das experiências participativas, dado todo contexto e trajetória relacional (AMÂNCIO, 2013). 

A participação de atores sociais nos processos das políticas públicas, só se torna possível mediante a 

abertura das estruturas políticas e institucionais do Estado (AVRITZER, 2007). No Brasil nos anos 

1940 e 1950, as interações socioestatais estabelecidas em torno de demandas urbanas eram 

constituídas por atores coletivos organizados em associações comunitárias (DUARTE, 2008). 

Posteriormente, as relações foram estabelecidas pelos chamados “novos movimentos sociais”, que se 

organizavam em ações reivindicativas também em torno das carências urbanas, nos anos 1970 e 1980 

(GOHN, 2008). Com o alargamento da democracia brasileira e com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, nos anos 1990 as interações socioestatais converteram-se também na atuação em 

espaços participativos (TATAGIBA, 2011). 

Desde então, a literatura sobre participação social, passou a enfatizar os espaços institucionais de 

participação em detrimento dos atores e suas práticas. Contudo, as interações socioestatais devem ser 

analisadas para além dos espaços participativos, uma vez que, o foco nas instituições participativas, 

acaba por excluir certos atores, visto que, sua abordagem se restringe “àqueles mais organizados e 

detentores de maiores recursos políticos e até mesmo materiais e que atuam em âmbito municipal” 

(AMÂNCIO, 2013, p. 23). O recorte analítico da literatura sobre os espaços participativos e atores 

coletivos mais organizados em nível local, “[...] invisibilizou certos tipos de estratégias de interação 

com o poder público para o encaminhamento das demandas coletivas, que passam ao largo desses 

espaços” (AMÂNCIO, 2013, p. 23). 

Por essa razão, este estudo pretende voltar os olhares da literatura para esse universo pouco explorado 

nos últimos anos, para as dinâmicas políticas que acontecem no microterritório e estabelecer uma 

reflexão a partir de categorias analíticas, aos sentidos e conteúdo dos caminhos que ligam as 

comunidades que vivem nas zonas periféricas da cidade ao Estado em sua busca pelos direitos e pela 

                                                        
1 Bacharela em Administração Pública, se especializando em Gestão Pública Municipal pela Universidade 
Federal de Lavras. Membro pesquisadora do núcleo de extensão - Observatório de Políticas Públicas da 
referida universidade. 
2 Professora Adjunta do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública da Universidade Federal de 
Lavras. Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1113 

extensão da cidadania. Portanto, este estudo tem por objetivo explorar as relações entre Estado e 

sociedade civil no nível local, partindo das experiências de associativismo comunitário identificadas 

em dois bairros periféricos do município de Lavras – MG: Fonte Verde e Novo Horizonte, escolhidos 

a partir da concentração de famílias de baixa renda em ambos os bairros, nos quais, estão segregadas 

territorial e politicamente em regiões análogas. Observando os múltiplos acessos, atores e relações 

envolvidas no nível local, articulados em torno da busca por melhorias na qualidade das políticas 

públicas e o acesso aos direitos coletivos. 

Procura-se neste estudo a compreensão das relações que permeiam a busca por melhorias na qualidade 

dos serviços públicos e o acesso aos direitos coletivos, que embasa a construção do histórico de 

mobilização dos bairros analisados, o reconhecimento dos diversos modos de ação coletiva utilizados 

pelas comunidades, a identificação das redes de relações entre as lideranças comunitárias e lideranças 

políticas no município e funcionários dos equipamentos públicos, pautada no encaminhamento de 

demandas e na cobrança de melhorias nos serviços públicos. O estabelecimento de comparações das 

experiências de mobilização comunitária, o levantamento das principais demandas relacionadas aos 

direitos sociais e coletivos e a identificação das conjunturas críticas e fatores que explicam momentos 

de maior ou menor mobilização local em cada um dos bairros analisados. Este estudo, caracterizado 

como um estudo de caso foi realizado a partir de observações empíricas, no período de janeiro de 2015 

a fevereiro de 2016, por meio do projeto de iniciação científica “Dinâmicas políticas microterritoriais 

e acesso às políticas públicas no município de Lavras”. 

O estudo apresenta a construção histórica da busca pelos direitos coletivos no Brasil, as carências 

urbanas e as interações sociais estabelecidas na busca pelo reconhecimento dos direitos sociais e o 

acesso aos serviços públicos da sociedade brasileira, a partir de 1930, construída por atores coletivos 

diversos ao longo dos anos. A construção, ampliação e modificação das estratégias de permeabilidade 

no Estado ao longo do tempo. E, os tipos predominantes de ação coletiva encontrados no 

microterritório – em análise os bairros estudados, a partir dos caminhos e formas de permeabilidade 

estatal, em busca da compreensão do acesso às políticas públicas. 

1. Referencial teórico 

A literatura sobre participação e movimentos sociais no Brasil evidencia a trajetória do associativismo 

local3, a ascensão das experiências dos movimentos populares urbanos, a formação dos atores 

coletivos e suas relações com as instituições políticas, movimentos sociais, religiosos e partidos 

                                                        
3 Expressa os laços associativos encontrados no nível local, representado pelas associações comunitárias ou 
de moradores, que organizam demandas coletivas e as encaminham para o poder público, e 
desempenham uma variedade de atividades, em diversos setores, que vão desde ações reivindicatórias até a 
prestação de serviços. 
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políticos, a partir das mobilizações urbanas em torno de carências coletivas na cidade de São Paulo4. 

Esta seção fará a recuperação e organização das perspectivas analíticas e interpretativas, que 

apresentam uma abordagem relacional entre Estado e sociedade civil, apresentando conceitos e 

tipologias úteis para a análise que este estudo pretende realizar. Evidenciando a trajetória da busca 

pelos direitos coletivos no Brasil, firmada sobre as carências urbanas e como estas influenciaram o 

associativismo local em São Paulo, a constituição de novos atores coletivos, a ampliação e 

modificação das estratégias de permeabilidade no Estado ao longo do tempo e formas de ação coletiva 

encontradas no microterritório. 

1.1. Carências urbanas e associativismo local 

Nos anos 1940 e 1950, atores comunitários já se organizavam em torno das demandas da comunidade 

(DUARTE, 2008). Nos anos 1970 e 1980 a busca pelas demandas sociais pautou-se pelas ações de 

diversos movimentos sociais (GOHN, 2008). Já a partir dos anos 1990, com o alargamento da 

democracia, a busca pelas demandas sociais e melhoria na qualidade dos serviços públicos se 

constituiu em novos formatos, por intermédio de mecanismos de controle e de participação social 

(FAGNANI, 2011). 

O marco formal desse processo é a Constituição de 1988, que consagrou o princípio 
de participação da sociedade civil. As principais forças envolvidas nesse processo 
compartilham um projeto democratizante e participativo, construído desde os anos 
oitenta ao redor da expansão a cidadania e do aprofundamento da democracia. Esse 
projeto emerge da luta contra o regime militar empreendida por setores da sociedade 
civil, entre os quais os movimentos sociais desempenharam um papel fundamental 
(DAGNINO, 2004, p. 95). 

As análises das interações entre e Estado e sociedade civil que antes estavam sobre os atores 

comunitários e movimentos sociais, a partir dos anos 1990 converteram-se para os espaços 

participativos. “A partir do final dos anos 80, os estudos sobre participação, sociedade civil, espaço 

público, cidadania avançaram na mesma proporção em que os estudos sobre os movimentos sociais 

declinaram” (TATAGIBA, 2011, p. 01). Com isso, os estudos passaram a enfatizar os espaços 

institucionais de participação em detrimento dos atores e suas práticas. Contudo, conforme aponta 

Amâncio (2013), o acesso ao Estado está para além dos espaços participativos, os quais tem sido o 

foco da literatura desde o começo dos anos 19905. O foco nas instituições participativas acaba por 

excluir certos atores sociais, visto que, sua abordagem se restringe “àqueles mais organizados e 

detentores de maiores recursos políticos e até mesmo materiais e que atuam em âmbito municipal” 

(AMÂNCIO, 2013, p. 23). Este recorte analítico, focado nos espaços participativos e nos atores mais 

                                                        
4 A literatura sobre associativismo, participação e movimentos sociais é bastante extensa na análise sobre a 
cidade de São Paulo, por esta razão, adoto os estudos realizados na mesma, mesmo compreendendo as 
limitações em comparar os contextos ali empreendidos, com o município de Lavras, e não pretendo assim 
fazer. Apenas os referencio por eles serem um arcabouço analítico relevante no debate nacional sobre o 
tema. 
5 Quadro síntese do enfoque da literatura ao longo dos anos encontra-se na seção anexos. 
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organizados em nível local, 

[...] invisibilizou certos tipos de estratégias de interação com o poder público para o 
encaminhamento das demandas coletivas, que passam ao largo desses espaços, 
como por exemplo, as interações que se dão através de intermediários partidários ou 
pela relação histórica com movimentos sociais que atuam em outros níveis, ou pelas 
ações de protesto, mobilização local para o encaminhamento de abaixo-assinados e 
ofícios, ações judiciais, entre várias outras estratégias. A utilização de ferramentas 
judiciais, abaixo-assinados, ofícios, intermediários políticos, relações com o 
legislativo, dentre outras variadas formas de chamar a atenção do poder público para 
as demandas coletivas são pouco estudadas, ou, na maioria dos casos, excluídas da 
análise por serem consideradas estratégias clientelistas e muitas vezes taxadas como 
pouco democráticas (AMÂNCIO, 2013, p. 23-24). 

Na literatura sobre participação social os atores locais são pouco analisados, e com isso, tende- se a 

desconsiderar que as instituições políticas e as políticas públicas convergem “à descentralização, e que 

as dinâmicas cotidianas destes atores vão no sentido de um plano mais local” (AMÂNCIO, 2013, p. 

24). Para a autora esta ausência na literatura demonstra a necessidade de estudos empíricos que venha 

a constituir novas categorias de análise, que se paute na relação entre sociedade civil e sociedade 

política. 

Os impactos da descentralização e das dinâmicas dos espaços participativos sobre os atores locais, que 

tenderiam a uma gestão democrática e participativa, foram desapontados pelos movimentos sociais. 

Pois, o projeto democrático se orientou por uma lógica partidária e eleitoral, distinta do modus 

operandi daqueles movimentos. Alterando assim, a dinâmica das lutas sociais6. 

As lutas sociais empreendidas pelos movimentos sociais nas periferias da cidade de São Paulo, 

iniciadas nos anos 1970, se pautavam em reivindicações de acesso a serviços públicos básicos, como: 

energia elétrica, creches, postos de saúde, telefones públicos. No entanto, ao longo dos anos as ações 

de mobilização dos movimentos já não mais faziam sentido, pois, as estratégias de permeabilidade no 

Estado foram modificadas, dada a descentralização e os mecanismos de participação instituídos. Os 

movimentos sociais deixaram de mediar às negociações empreendidas pelas camadas populares junto 

ao Estado, na busca pela garantia de acesso aos direitos sociais. 

Os movimentos deixaram de intermediar o acesso das demandas sociais populares 
ao mundo público e passaram majoritariamente a mediar o contrário, o acesso dos 
atores relevantes na esfera política aos setores populares, que passam a ser vistos 
como público-alvo, o que de fato foi corroborado nos dados que coletamos em 
campo entre 2005 e 2007, onde os movimentos sociais são os únicos intermediários 
citados por todos entrevistados como mediadores de suas demandas locais quando 
estes buscam garantir o acesso a seus direitos negociando com o Estado 
(AMÂNCIO, 2013, p. 144). 

A concepção de se ter mecanismos de controle do poder estatal surge com o desenvolvimento do 
                                                        
6 Feltran olha para os anos 2000 de um ponto de vista mais geral e revela que a mudança de cenário político 
promovida desde os anos 1990 afeta as periferias não só política e organizacionalmente, na medida em que 
altera seus mecanismos de intermediação com Estado, mas, também promove uma série de mudanças 
sociais e econômicas, que afetam o horizonte discursivo, e, sobretudo, das lutas políticas (AMÂNCIO, 2013, p. 
143). 
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Estado e se fortalece com a forma de governo democrática (CAMPOS; GOMES; PAIVA, 2012), 

amparada pelas lutas sociais e pautada pela busca de direitos e a inserção da participação popular na 

gestão pública. O controle social, conceitualmente “envolve responsabilidade, controle, transparência, 

obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações que foram ou deixaram de ser 

empreendidas, premiação e/ou castigo” (PINHO; SACRAMENTO, 2009, p. 1364). 

É no Estado democrático que os cidadãos têm a possibilidade e a oportunidade de 
exigirem governos responsáveis e transparentes. Concepções que se fortaleceram a 
partir do momento em que o Estado foi compreendido enquanto uma organização 
político-administrativa com a função de prover serviços públicos e considerado 
como um aparato da sociedade (CAMPOS; GOMES; PAIVA, 2012, p. 424). 

O enfoque das políticas públicas está hoje no nível local, nos processos de implementação e adaptação 

às realidades múltiplas e descentralizadas de acordo com Faria (2012). O reconhecimento da 

descentralização das políticas públicas faz com que se reconheçam também, as interações que ligam as 

comunidades ao poder público (AMÂNCIO, 2013). Para Lavalle e Isunza (2010), a descentralização 

estimula o fortalecimento do nível local, esfera onde ocorre a prestação de serviços e a multiplicação 

de instâncias de contato com a burocracia de nível de rua, ou seja, com os implementadores das 

políticas públicas. 

Os cidadãos que acessam os serviços públicos conhecem definitivamente suas necessidades e 

demandas. Partindo dessa consideração, são considerados importantes agentes que ativam mecanismos 

de controle das ações do Estado, visto que, pressionam os políticos e a burocracia de rua, a 

responsabilização estatal. O controle social torna-se então, o mecanismo de desenvolvimento do 

processo democrático, e também, o instrumento de aperfeiçoamento da qualidade dos serviços 

públicos. 

1.2. Carências urbanas e a busca pelo reconhecimento dos direitos 

A trajetória da cidadania no Brasil está atrelada ao reconhecimento dos direitos e carências coletivas 

emergidas. Os estudos que versam sobre as mobilizações da sociedade brasileira na busca pelo 

reconhecimento dos direitos sociais e o acesso às políticas públicas elencam inúmeras conquistas 

emergidas de lutas associativas, de movimentos sociais e sindicais. Duarte (2008), ao analisar o 

associativismo de bairro na cidade de São Paulo evidenciou que já nos anos 1940 e 1950 havia atores 

sociais que discutiam os aspectos políticos das cidades, como os Comitês Democráticos e Populares 

(CDPs) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB). 

O funcionamento dos CDPs variava de bairro para bairro, assim como suas 
estratégias foram se alterando ao longo do tempo. De modo geral, suas ações 
abrangiam a promoção e o desenvolvimento político cultural dos bairros populares, 
o estímulo a campanhas de reivindicação de postos de saúde, bibliotecas públicas, 
farmácias populares, cursos de alfabetização, e o combate ao açambarcamento, ao 
câmbio negro e à burla do tabelamento de gêneros de primeira necessidade 
(DUARTE, 2008, p. 196). 
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Em São Paulo, as Sociedades Amigos de Bairros (SABs) também expressaram o associativismo local, 

as quais eram marcadas pela presença de atores que se organizavam em torno de diversas demandas 

sociais. O associativismo de bairro instaurado pelas SABs se constituía [...] “como expressão dos 

interesses dos moradores dos bairros da periferia” (DUARTE, 2008, p. 206). Os Comitês 

Democráticos e Populares (CDPs) e as Sociedades de Amigos de Bairro (SABs), 

[...] sob as mais variadas influências partidárias, de um lado se assumiram como 
vetores das demandas populares por serviços e equipamentos urbanos e, de outro, se 
investiram do direito de expressá-las. Do ponto de vista das classes populares, essas 
organizações tornaram evidente que a ideia de democracia, ou de redemocratização, 
estava diretamente vinculada à moradia, transporte, trabalho, saneamento, escola, 
postos de saúde, lazer, liberdade de organização, baixo custo de vida etc., ou seja, 
àquilo que se poderia emblematicamente chamar de “direito à cidade”. Desse modo, 
a agenda política dessas organizações colocava em discussão não apenas os termos 
do “direito à cidade”, como também a pergunta: afinal quem falaria em nome dos 
trabalhadores e dos moradores dos bairros de periferia? (DUARTE, 2008, p. 196). 

A análise de Gohn (2008), também se pautou sobre a cidade de São Paulo, porém, sobre os 

movimentos sociais que emergiram nos anos 1970 e 1980. Para a autora o movimento social é a 

expressão máxima de um sujeito coletivo em ação. Ela destaca a presença das Comissões Pastorais de 

Periferia Urbana e dos Movimentos contra os Loteamentos Clandestinos (MLC), nos quais se 

opunham insatisfeitos com as construções populares, que eram feitas apenas segundo os interesses dos 

loteadores, sem nenhuma regulamentação urbanística. Após as eleições municipais de 1974 os 

movimentos feministas ganharam destaque sobre o país, e grupos de mulheres passaram a atuar 

fortemente por meios de sindicados frente as suas demandas (GOHN, 2008). Entre 1975 a 1982 tem-se 

um dos períodos mais marcantes da sociedade brasileira, com a articulação das lutas em torno da 

resistência ao Regime Militar, baseadas em reivindicações em prol de eleições diretas. 

Na segunda metade dos anos 1970 a luta social fora empreendida pelos movimentos estudantis, que 

teve um importante papel na busca pela redemocratização no país. Em 1978, a luta pela questão racial, 

fora o auge das mobilizações sociais, impulsionando a criação do Movimento Negro Unificado. Nos 

anos subsequentes, somado as outras mobilizações, nasce o movimento dos professores e outros 

profissionais na área da educação e saúde, lutando por melhorias em suas carreiras (GOHN, 2008). 

Em 1979 destaca-se o Movimento dos Transportes Coletivos, que teve seus principais efeitos também 

na cidade de São Paulo, com a paralisação da cidade, em busca de melhorias nos serviços prestados. 

Também em 1979, os movimentos de luta por creches e movimentos das favelas lutavam pela garantia 

de acesso aos serviços públicos nas periferias. Nos anos 1980, instaurou-se o movimento dos 

desempregados, que agiam por meio de ocupações em órgãos públicos como forma de reivindicarem 

a criação de empregos. Em 1983, foram estabelecidos movimentos de luta por moradias, que 

rapidamente compareciam em manifestações, na busca por questões habitacionais (GOHN, 2008). 

Com a promulgação da Constituição de 1988, a dinâmica dos movimentos populares sofreu 

algumas modificações, dada a reorganização institucional das políticas públicas. O que não significou 
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“o seu desaparecimento e nem o seu enfraquecimento enquanto atores sociopolíticos relevantes, mas 

uma rearticulação, interna e externa, de seu papel na sociedade” (GONH, 2008, p. 06). Nesse 

período diversos atores dos movimentos sociais ascenderam ao poder público, influenciando em 

grande medida na nova dinâmica dos movimentos. Com este novo cenário, articulações foram 

estabelecidas e a maioria dos movimentos passou a atuar em redes e a construir agendas anuais 

de congressos e manifestações públicas (GOHN, 2008). 

1.3. A ação coletiva no microterritório 

Sobre o aspecto microterriotrial7, e com olhares não especificadamente sobre o Estado e nas instâncias 

participativas, um estudo empírico realizado por Amâncio; Serafim e Dowbor (2011) revelou a intensa 

atuação de controle social relacionada com a provisão de serviços públicos de saúde e assistência em 

regiões de baixa renda em São Paulo, no qual, 

[...] permitiu tornar visíveis os atores coletivos que, contrariando as proposições da 
literatura, não constituem protagonistas dos seus respectivos setores e não 
restringem ações de controle societal aos espaços de participação institucionalizada 
(AMÂNCIO; SERAFIM; DOWBOR, 2011, p. 362). 

Com os achados da pesquisa constatou-se que na provisão dos serviços públicos de saúde e assistência 

social, “as ações de controle social são empreendidas por atores inesperados pela literatura, as 

associações de bairro” (AMÂNCIO; SERAFIM; DOWBOR, 2011, p. 287). A análise empírica 

demonstrou que, 

No microterritório, onde os serviços públicos de saúde e assistência social são 
disponibilizados aos usuários, existe uma gama de ações de controle societal. Essas 
ações são realizadas por atores que denominamos generalistas, porque atuam em 
vários setores de políticas públicas sem se constituir como protagonistas de nenhum 
deles. Tal resultado aponta que sua atuação não pode ser depreendida das principais 
proposições teórico- analíticas da literatura. Sobre os tipos de ação de controle 
societal, a pesquisa indica a ampla variedade utilizada, desde as formas mais 
contenciosas até as mais institucionalizadas, o que adverte sobre os riscos de 
restringir a análise setorial aos espaços participativos utilizados pela literatura 
(AMÂNCIO; SERAFIM; DOWBOR, 2011, p. 309-310). 

O recorte analítico da literatura sobre os espaços participativos e nos atores sociais mais organizados, 

que pautavam sua participação sobre os espaços participativos institucionais, em detrimento das ações 

de mobilização dos movimentos sociais, invisibilizou outras estratégias de interação socioestatal 

utilizadas para encaminhar demandas coletivas (AMÂNCIO, 2013). A literatura contemporânea 

explora hoje, a relação entre a participação e as políticas públicas, a partir do debate do controle social, 

evidenciando que as ações de controle social são empreendidas por atores sociais diversos, para além 

daqueles descritos pela literatura. É a partir desta perspectiva que os dados empíricos desse estudo 

                                                        
7 A análise microterritorial, diz respeito, às ações coletivas empreendidas no nível local, das quais possuem 
dinâmicas políticas próprias, considerando a diversidade de sujeitos e formas de ação existentes construídas 
historicamente e mutuamente pelos atores ali presentes (AMÂNCIO, 2013). 
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serão analisados. 

Ainda sobre a análise o microterritório, Amâncio (2013), estabeleceu uma tipologia de análise dos 

atores coletivos microterritoriais, a partir de suas características, demandas, relações e práticas. Os 

tipos de ação coletiva microterritorial organizados na tipologia, que distingue suas lógicas de atuação 

em cinco tipos: associativismo comunitário, conselhista, partidária, movimentalista e assistencialista, 

tiveram como finalidade facilitar o entendimento das dinâmicas políticas microterritoriais 

(AMÂNCIO, 2013). 

O associativismo comunitário, 

Expressa a forma mais tradicional de ação coletiva local descrita pela literatura em 
termos de formato institucional e também da natureza das atividades realizadas. 
Representado pelas associações comunitárias ou de moradores que organizam 
demandas e as encaminha para o poder público, geralmente através de ofícios, na 
maioria das vezes desempenham uma ampla variedade de atividades, em diversos 
setores, desde um caráter reivindicatório até a prestação de serviços via convênios, 
sendo os típicos atores generalistas que representam todo o tipo de interesses 
comunitários (AMÂNCIO, 2013, p. 157-158). 

A ação coletiva conselhista é um ativismo realizado a partir dos conselhos gestores de políticas 

públicas, no qual, os mesmos passam a desempenhar a função de ator coletivo8 e não só de espaço 

participativo (AMÂNCIO, 2013). Os conselheiros tornam-se por sua vez, “organizador da ação 

coletiva local e porta de entrada de todo tipo de demanda comunitária” (AMÂNCIO, 2013, p. 159). 

A ação coletiva partidária compreende atores sociais, que “utilizam fortemente de uma estratégia de 

permeabilidade para conquistar as demandas sociais por intermédio de redes partidárias e 

parlamentares e um contato privilegiado com atores do sistema político” (AMÂNCIO, 2013, p. 158). 

Na ação coletiva movimentalista, concentram-se atores coletivos, ainda que organizados localmente, 

mobilizam-se e se relacionam com movimentos sociais e entidades articuladoras de movimentos que 

atuam em outros níveis, a ponderar, os movimentos que se organizam setorialmente. A busca pela 

melhoria na qualidade de serviços e políticas públicas dos atores coletivos retratados nessa tipologia 

transcende os limites setoriais dos movimentos, “[...] sendo igualmente generalistas, ou seja, lutando 

por melhorias para todos os tipos de problemas do bairro e utilizando estrategicamente tais redes 

setoriais para atingir esses objetivos” (AMÂNCIO, 2013, p. 157). 

O assistencialismo é um tipo de ação coletiva local restrita à ajuda mútua. As ações “não têm caráter 

reivindicativo propriamente político e coletivo, como o principal eixo de sua inserção local” 

(AMÂNCIO, 2013, p. 160). 

A tipologia de ação coletiva microterritorial estabelecida por Amâncio (2013), demonstram os tipos 

predominantes de ação coletiva encontrados no território, e utilizados pelos atores coletivos para 

                                                        
8 Ator coletivo diz respeito ao (s) sujeito (s) que mais se relaciona com o Estado para buscar melhorias na 
qualidade dos serviços públicos. 
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encaminhar suas demandas. Essas dinâmicas de ação tornam-se, portanto, estratégias de 

permeabilidade socioestatal, isto é, formas de acesso ao Estado. Os caminhos que levam os atores 

coletivos microterritorias ao Estado perpassam sobre diversos canais, repertórios e formas de ação 

coletiva, que vão desde intermediários da sociedade civil e política, canais participativos, 

administrativos, a instâncias do judiciário, manifestações, abaixo-assinado e ofícios entregues aos 

órgãos públicos (AMÂNCIO, 2013). 

Os repertórios de ação coletiva9 compreendem as lideranças locais, como religiosos, lideranças 

comunitárias. As organizações coletivas, representadas por associação de moradores, sindicatos, 

movimentos sociais. Os gestores ou parlamentares, constituídos pelos agentes comunitários, gestores 

de equipamentos públicos, prefeito, vereadores. As estruturas administrativas, concebidas pelas 

secretarias municipais, coordenadorias de políticas públicas. Os espaços participativos, pelos 

conselhos gestores de políticas públicas, fóruns e conferências. E as instâncias judiciais, caracterizadas 

pelas ouvidorias, Ministério Público, instâncias do Poder Judiciário. Manifestações, abaixo-assinados, 

ofícios. Há, portanto, uma diversidade de formas, ação e organização que marcam as interações 

sociopolíticas no microterritório, em torno da busca pela melhoria na qualidade dos serviços públicos 

e o acesso aos direitos coletivos. 

2. Metodologia 

A partir de uma abordagem exploratória e qualitativa, o presente estudo aborda as interações 

sociopolíticas e o acesso às políticas públicas, por meio de dois bairros periféricos do município de 

Lavras – MG. Este estudo é um desdobramento do projeto de iniciação científica: “Dinâmicas 

políticas microterritoriais e acesso às políticas públicas no município de Lavras”, parte do Programa 

de Iniciação Científica, desenvolvido pelo Departamento de Administração da Universidade Federal 

de Lavras, e coordenado pela profa. Dra. Júlia Moretto Amâncio. O estudo caracteriza-se como um 

estudo de caso, na medida em que poucos objetos serão observados de forma profunda e exaustiva, 

dos quais, os bairros – Fonte Verde e Novo Horizonte. Este estudo se valeu de dados primários, que 

foram coletados por meio de entrevistas com questionário semiestruturado aplicado a 35 atores 

coletivos encontrados no município, identificados a partir de um perfil participativo e de atuação 

coletiva na busca de melhorias na qualidade dos serviços públicos. Os dados foram coletados também, 

por intermédio da técnica de observação simples dos objetos de estudo. Foram analisados 16 bairros 

do município, contemplando todas as regiões urbanas da cidade. A metodologia utilizada pela 

pesquisa fora à técnica snowball – bola de neve, onde os atores coletivos foram identificados a partir 

de relatos e indicação de moradores dos bairros analisados ou trabalhadores dos equipamentos 

públicos próximos aos mesmos. 

                                                        
9 São instrumentos, meios, caminhos e formas de permeabilidade no Estado, utilizados pelos atores coletivos 
microterritorias para encaminhar demandas sociais. 
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Os moradores constituíram também, peça chave do estudo, pois, os mesmos relataram as condições de 

acesso às políticas e as dinâmicas políticas no nível local. Buscando responder aos questionamentos 

deste estudo, tendo em vista seus objetivos, a escolha dos bairros analisados se deu pela percepção da 

localização periférica10 de ambos os bairros, nos quais concentram famílias de baixa renda, segregadas 

não só territorialmente como politicamente. Os dados utilizados foram coletados e codificados no 

período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016. A análise dos dados foi realizada por meio de análise 

de conteúdo. 

As informações selecionadas para análise levaram em consideração os seguintes aspectos: o histórico 

de mobilização dos bairros analisados, desde a ocupação dos territórios em questão; o levantamento 

das principais demandas das comunidades ao longo do tempo, relacionadas à melhoria na qualidade 

dos serviços públicos e ao acesso aos direitos coletivos; os repertórios de ação coletiva mobilizados 

pelas comunidades ao longo do tempo. Assim como, as redes de relações entre as lideranças 

comunitárias e as comunidades locais, estabelecidas para a organização da comunidade na busca por 

demandas coletivas. As redes de relações entre as lideranças comunitárias e lideranças políticas do 

município e funcionários de equipamentos públicos, visando o encaminhamento de demandas 

coletivas e a cobrança de melhorias na qualidade dos serviços públicos. E a identificação das 

conjunturas críticas e fatores que explicassem momentos de maior ou menor mobilização local em 

cada um dos bairros. Tendo sempre em vista os objetivos do estudo, que fora explorar as relações 

entre Estado e sociedade civil no nível local, a partir de perspectivas analíticas e interpretativas, ou 

seja, da tipologia de ação coletiva microterritorial, da qual descreve as interações encontradas no 

microterritório. 

Destes dados foram exploradas as áreas de políticas as quais as demandas coletivas de cada bairro 

perpassam, as formas e instrumentos de permeabilidade estatal utilizados pela comunidade e pelos 

atores coletivos, os sentidos das relações empreendidas entre os atores coletivos e atores políticos do 

município e funcionários dos equipamentos públicos. E os momentos de maior ou menor mobilização 

em cada um dos bairros, dado todo contexto político municipal. Nas observações buscou-se 

especificadamente compreender como se dá o acesso às políticas públicas nos bairros periféricos e 

apontar às não viabilizações dos serviços públicos a gestão pública municipal, que deverá trabalhar de 

maneira intersetorial na prestação dos serviços públicos. 

3. Resultados e discussão 

A literatura contemporânea sobre participação e controle social explora hoje, a relação entre 

participação e as políticas públicas, a partir do debate do controle social, evidenciando que as ações de 

controle social são empreendidas por atores sociais diversos, para além daqueles descritos pela 

                                                        
10 A localização periférica dos bairros Fonte Verde e Novo Horizonte encontram-se representada nos anexos. 
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literatura, organizados setorialmente e em espaços participativos. Os atores coletivos microterritoriais 

agem a partir de características, demandas, relações e práticas específicas, como demonstradas pelos 

dados empíricos a seguir. 

De modo geral, na busca por melhorias na qualidade dos serviços públicos e ao acesso às políticas 

públicas no município de Lavras, os atores coletivos identificados em cada região do município11 

utilizam diversos repertórios de ação coletiva. Na zona norte, não fora encontrado nenhum ator 

coletivo que mobilizasse a comunidade em torno da busca de melhorias na qualidade dos serviços 

públicos ou tecido associativo propriamente estabelecido na comunidade. O que não significa que não 

são realizadas ações de controle social, pelo contrário, fora encontrado interações socioestatais 

estabelecidas por meio da Ouvidoria Municipal e denúncias na mídia local. Nos bairros da zona sul foi 

identificado laços associativos rompidos – associação de moradores desativada, nos quais trouxeram 

modificações nas interações socioestatais, antes mediadas pelo tecido associativo. As comunidades 

mobilizaram-se por intermédio de outros repertórios, lideranças comunitárias, manifestações e 

denúncias nas mídias locais, para buscarem melhorias na qualidade dos serviços públicos em nível 

local. 

Na zona leste, boa parte dos bairros analisados possui uma entidade representativa – associação de 

moradores –, na qual sua interação com o poder público local se dá sob o crivo de “parcerias”, uma 

vez que, o próprio associativismo ali presente efetiva boa parte das demandas sociais dos bairros 

analisados. Quando trabalhadas junto com o poder público, suas demandas são encaminhadas por 

meio de ofícios as secretarias municipais. E sobre a perspectiva reivindicatória, por meio de abaixo-

assinados. Outros bairros estabelecem sua relação com o poder público por associação comunitária de 

moradores, tendo suas demandas requeridas por intermédio de abaixo-assinado, atores do legislativo 

que intermediam a relação socioestatal.na zona oeste por sua vez, as interações entre sociedade 

civil e sociedade política no nível local, se dá por intermédio de associação comunitária de moradores, 

conselhos municipais de políticas públicas, mediante a participação de moradores e membros da 

associação nas instâncias participativas, e ofícios, protocolados nas secretarias municipais, 

concernentes aos serviços demandados. 

Os bairros Fonte Verde e Novo Horizonte, respectivamente, Residencial Fonte Verde e Conjunto 

Habitacional João da Cruz Botrel, estão localizados na zona sul do município e margeados pela BR 

26512. O bairro Fonte Verde é um conjunto habitacional do Programa Minha Casa, Minha Vida, 

entregue aos seus moradores em novembro de 2015. No bairro residem hoje cerca de 500 famílias, não 

dispõe de nenhum equipamento público na localidade, apenas equipamentos dos bairros 

circunvizinhos, que já realizam o atendimento de cerca de 700 famílias, e conta com uma única linha 

de transporte coletivo. Da mesma forma, o bairro Novo Horizonte, instituído por volta dos anos 1980, 

                                                        
11 A localização das regiões encontra-se representada nos anexos. 
12 Vide localização dos bairros, representada nos anexos. 
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teve durante a sua constituição as moradias construídas por programas habitacionais, residem cerca de 

600 famílias. Ele conta hoje com três equipamentos públicos - PSF 01 (Posto de Saúde – Programa 

Saúde da Família), Escola Municipal José Serafim e o Centro Municipal de Educação Infantil Arco 

Íris, e conta também com uma única linha de transporte público. 

Dentro do universo da pesquisa, os bairros, igualmente zoneados, foram escolhidos para análise neste 

estudo, dada à concentração de famílias de baixa renda em ambos os bairros, e sua segregação 

territorial e política. Do mesmo modo, outros bairros apresentam especificidades semelhantes às 

descritas -, a concentração de famílias de baixa renda, segregadas territorialmente e politicamente, a 

ponderar os bairros da zona norte, entre eles, COHAB, Judith Cândido e bairros circunvizinhos, que 

também, foram instituídos por programas habitacionais. 

Serão descritos a partir daqui comparações objetivas, o histórico de mobilização de cada um dos 

bairros escolhidos. Apresentando as principais demandas das comunidades ao longo do tempo, 

relacionadas ao acesso às políticas públicas. Os repertórios de ação coletiva mobilizados pelas 

comunidades para permearem o Estado. As relações estabelecidas entre os atores coletivos 

microterritoriais e a comunidade local, e também, as relações empreendidas entre os atores coletivos e 

lideranças políticas do município e funcionários de equipamentos públicos, visam o encaminhamento 

de demandas coletivas e a cobrança de melhorias na qualidade dos serviços públicos. 

Os fatores e as conjunturas críticas que explicam momentos de maior ou menor mobilização local em 

cada um dos bairros, também serão apresentados. Os aspectos serão descritos e comparados 

objetivando analisar como se dá o acesso às políticas públicas no município de Lavras, 

especificadamente nos bairros periféricos, segregados territorialmente e politicamente. Essas 

informações foram recolhidas durante a coleta de dados da pesquisa: “Dinâmicas políticas 

microterritoriais e acesso às políticas públicas no município de Lavras”, no período de janeiro de 2015 

a fevereiro de 2016. Junto aos atores coletivos identificados e moradores dos bairros em momentos de 

visitas aos mesmos, mediante entrevistas13 gravadas, transcritas e analisadas, conversas e relatos dos 

moradores, quando questionados sobre a provisão de serviços públicos na localidade. 

3.1. Bairro Fonte Verde 

O bairro Fonte Verde, margeado pela BR 265, que dá acesso à área central do município e interliga o 

bairro as demais regiões, não possui nenhum equipamento público que viabilize o acesso aos serviços 

públicos na localidade. O acesso às políticas públicas é realizado pelos equipamentos do em torno, 

que, no entanto, não têm capacidade de atender a todas as famílias, pois outras famílias já são 

atendidas pelos mesmos. Os moradores, portanto, passam a ser atendidos por outros equipamentos, 

que são por sua vez, distantes da região. Estamos falando aqui, do acesso à saúde e a educação 

                                                        
13 Questionário utilizado pelo projeto de iniciação científica. Este estudo se valeu das categorias que 
abarcavam as tipologias de ação coletiva encontradas no microterritório. 
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pública. Durante a coleta de dados, os moradores relataram que o atendimento médico, realizado pelo 

PSF do em torno, do bairro Água Limpa, é limitado aos seus residentes. E o acesso à educação básica 

também é restrita, dada à limitação de extensão, de burocratas e instrumentos necessários para o 

funcionamento das escolas. Os moradores, portanto, passam a ser direcionados a outras regiões e 

equipamentos. Todavia, para acessar as políticas de saúde e educação, necessitam acessar a política de 

mobilidade urbana, na qual, é limitada a uma única linha de transporte coletivo. 

3.2. Bairro Novo Horizonte 

O bairro Novo Horizonte, também margeado pela BR 265, é bastante conhecido no município por uma 

visão um tanto quanto preconceituosa, marcada pelo tráfego de drogas e criminalização, 

consequentemente, pela insegurança, decorrente da marginalização historicamente construída. O 

acesso às políticas públicas no bairro, a ponderar, os serviços públicos de saúde e educação básica, se 

dá pelos três equipamentos públicos ali presentes, uma unidade do Programa Saúde da Família – PSF, 

uma escola e um Centro Municipal de Educação Infantil, nos quais, foram implantados com muita luta 

e cobranças, empenhadas pelas mobilizações dos atores coletivos e dos moradores, que buscavam 

conquistar o acesso aos direitos coletivos. 

3.3. Dinâmicas políticas no microterritório - comparações objetivas entre os 
bairros 

Ambos os bairros, periféricos, segregados territorialmente e politicamente, são constituídos por 

famílias de baixa renda. Essa segregação e exclusão das famílias impulsiona a organização dos 

sujeitos locais em busca do acesso às políticas públicas e de melhoria na qualidade dos serviços 

públicos. As relações socioestatais, demarcadas em grande medida pelas instituições participativas e 

por mecanismos formais, acabam por limitar as interações daqueles sujeitos com os atores políticos e 

com a burocracia de nível de rua (AMÂNCIO, 2013). Sendo, portanto, 

Necessário ver até que ponto as instituições oferecem oportunidades para que eles 
encaminhem e consigam suas demandas, em que medida o próprio desenho 
institucional, seja dos espaços participativos seja da burocracia, coloca barreiras 
para estes sujeitos que não estão incluídos, suficientemente, nas fronteiras da 
democracia formal, não encontrando historicamente seus interesses representados e 
demandas atendidas pelas instituições políticas (AMÂNCIO, 2013, p. 55). 

Se valendo da tipologia de ação coletiva microterritorial, estabelecida por Amâncio (2013), observou-

se que ambos os bairros possuem um associativismo comunitário, representado pelas associações de 

moradores, que organizam as demandas coletivas e as encaminham para o poder público, ainda que de 

forma incipiente no bairro Fonte Verde e inativa no Novo Horizonte. As associações comunitárias 

realizam ações de caráter reivindicatório e representam todo tipo de interesse coletivo. Os atores 

coletivos são atores generalistas, uma vez que sua atuação perpassa sobre demandas diversas, ou seja, 

não são focadas em nenhum setor específico de política pública como saúde, educação etc. 
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Observou-se que não há interações constituídas a partir dos conselhos gestores de políticas públicas 

nos bairros, em virtude do desconhecimento do desenho institucional desses espaços participativos no 

município. A ação coletiva partidária, não fora evidenciada no Fonte Verde, pois, nos dizeres do ator 

coletivo14, “[...] no momento a gente abriu mão de vereadores. Porque os vereadores no momento eles 

vão visar só votação” (Ator coletivo identificado15, 2015). 

Diferentemente, no bairro Novo Horizonte, a ação coletiva partidária fora encontrada, onde o próprio 

ator coletivo identificado se vale de redes partidárias para mediar às demandas coletivas com o poder 

legislativo. 

Eu estou correndo pra fazer, se duplica a mão dela [ponte], inclusive eu já mandei 
uma emenda pro Cristiano, um deputado. Estou mandando outra para o Mauro 
Lopes e outra para o Odair Cleber, não são do meu partido político, mas são 
pessoas que eu conheço e que eu tenho uma relação boa com eles (Ator coletivo 
identificado16, 2015). 

Não se identificou em nenhum dos bairros interações sociopolíticas estabelecidas a partir de 

movimentos sociais ou entidades articuladoras. A ação coletiva, do tipo assistencialista, constituída 

pela ajuda mútua entre os moradores, é notadamente presente em ambos os bairros, segundo relatos e 

evidencias dos moradores. Ações como, ajuda para os reparos nas casas, seguranças das mesmas, no 

momento em que não se encontram nenhum morador em casa, o levar das crianças na escola. 

Contudo, esse tipo de ação coletiva não tem um caráter reivindicatório preciso, por essa razão, não 

fora evidenciado de forma concreta na discussão dos resultados. 

No que diz respeito ao perfil dos atores coletivos, destaca-se a presença de jovens sobre o 

associativismo comunitário e a atuação do gênero feminino no poder legislativo, no bairro Novo 

Horizonte. A faixa etária dos atores coletivos varia de 18 a 50 anos. Quanto à formação dos 

entrevistados, todos concluíram o ensino médio, com exceção ao jovem, outro ator coletivo do bairro 

Novo Horizonte, que estava em processo de conclusão e desejava cursar o ensino superior. As 

atividades profissionais desenvolvidas pelos atores coletivos perpassam sobre o funcionalismo 

público, especificadamente sobre o setor de saúde e atividade parlamentar; iniciativa 

privada/autônomo e desempregado/estudante. Notou-se que as atividades desempenhadas pelos atores 

coletivos têm grande impacto sobre a disponibilidade de tempo na busca de melhorias na qualidade 

dos serviços públicos, assim como a falta de conhecimento e informações sobre outras formas de 

permeabilidade socioestatal. 

O desconhecimento de outras estratégias de permeabilidade estatal, a ponderar os conselhos gestores, 

                                                        
14 O ator coletivo foi selecionado mediante os seguintes critérios de referência: i) participação em algum 
canal coletivo de mobilização, tais como fóruns públicos de debate sobre políticas públicas, conselhos 
gestores em vários níveis, associações comunitárias, entidades sociais, partidos políticos ou movimentos 
sociais; ii) ação coletiva voltada para accountability ou melhoria de serviços públicos. 
15 Ator coletivo do bairro Fonte Verde. 
16 Ator coletivo¹ do bairro Novo Horizonte. 
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que são instâncias participativas constituídas por representantes do Estado, da sociedade civil e por 

prestadores de serviços, deve-se ao seu funcionamento pouco efetivo, uma vez que, as cadeiras em 

grande medida são ocupadas por instituições prestadoras de serviços públicos e funcionários dos 

equipamentos públicos. Faz-se necessário, portanto, efetivar o seu uso por meio de capacitações 

continuadas, que enfatizem o real papel dos conselhos e capacitem usuários, conselheiros e 

funcionários que atuam sobre as políticas públicas. 

A diversidade de modos de ação coletiva e de organização encontradas no nível microterritório, na 

qual, mobilizam os moradores “com outros atores civis e com sistema político de maneiras distintas, 

mobilizando recursos diferentes para acessar o Estado, e em condições distintas para projetar e 

conquistar suas demandas” (AMÂNCIO, 2013, p. 229), não explica por si só as interações 

sociopolíticas estabelecidas nos bairros analisados. Outros aspectos, como as segregações econômicas, 

políticas e sociais contribuem para a compreensão dos processos políticos que se dão no nível local. 

O recorte territorial adotado no estudo revelou semelhanças e diferenças na constituição entre atores 

coletivos de ambos os bairros e instituições políticas. As trajetórias de mobilização e dos 

investimentos estatais em infraestrutura urbana, evidenciados pela presença ou ausência de 

equipamentos públicos revelaram que ambos os bairros tiveram padrões distintos de ocupação e de 

intervenção estatal, o que estabeleceu precariedades distintas entre eles. As reconstituições históricas 

dos bairros informaram que eles diferem em termos de sua construção política, na medida em que, o 

Fonte Verde, não estabeleceu relações com atores políticos, ao contrário do Novo Horizonte; e as 

formas de organização coletivas são diversas em ambos. 

A literatura ao estudar as relações entre sociedade civil e sociedade política nos anos 1970, relatou que 

a busca pelas demandas sociais se pautou pelas ações de diversos movimentos sociais. O que não fora 

objetivamente observado nos casos analisados, apenas algumas citações de diálogo onde o ator 

coletivo do Fonte Verde vivenciou as mobilizações de movimentos sociais em São Paulo e o ator 

coletivo do Novo Horizonte compunha movimentos religiosos na comunidade, fora até mesmo esta a 

motivação para formação da associação no bairro Novo Horizonte. 

Na associação nós discutimos com a diretoria e vários órgãos das igrejas, porque lá 
nós temos como participantes pessoas da igreja católica, da igreja evangélica. Nossa 
comunidade é bem mista, tem igreja católica, evangélica, centro espírita (Ator 
coletivo identificado17 - Novo Horizonte, 2015). 

Tivemos apoio só da igreja, na época era o padre Carlos, ele era muito agitado, tinha 
uma visão muito grande das coisas e então ele teve a ideia de montar a associação, 
no entanto, os membros da associação eram todas pessoas que trabalhavam na igreja 
(Ator coletivo identificado18 - Novo Horizonte, 2015). 

As análises da literatura nos anos 1990, sobre os espaços institucionais de participação, 

                                                        
17 Ator coletivo² do bairro Novo Horizonte. 
18 Ator coletivo² do bairro Novo Horizonte. 
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desconsideraram os atores e suas práticas antes retratados na literatura, uma vez que, esses atores não 

necessariamente agiam mediante os meios de acesso ao Estado estabelecido por aqueles espaços. Tais 

análises não correspondem às formas de acesso ao Estado utilizado pelos bairros analisados. Não 

podendo, portanto, restringir as análises de interações sociopolíticas apenas às instituições e espaços 

formais de participação, pois, essa abordagem abarca atores coletivos mais organizados e detentores 

de recursos políticos e materiais (AMÂNCIO, 2013), no qual, não fora a realidade dos bairros 

estudados, que são periféricos, segregados territorialmente e politicamente. 

Fora possível analisar, portanto, que ambos os bairros abarcados pelo estudo utilizam mecanismos 

diversos para viabilizar as interações sociopolíticas na busca de melhorias na qualidade dos serviços 

públicos e acesso aos direitos coletivos. No entanto, outras estratégias de permeabilidade socioestatal, 

para além das identificados, podem fortalecer a busca de melhorias na qualidade dos serviços 

públicos. Como, a criação de rede de relações entre as lideranças locais, o estabelecimento de vínculos 

entre as associações comunitárias, visando à troca de informações e fortalecimento de legitimidade das 

mesmas. A criação de vínculos com a burocracia de nível de rua, como gestores de equipamentos 

públicos locais, agentes comunitários das unidades básicas de saúde e assistentes sociais, pois, esses 

atores lidam diretamente com a prestação de serviços públicos, e se apresentam como importantes 

‘meios’ de intermediação das demandas coletivas. 

O estabelecimento de redes com membros de cargos eletivos municipais, tanto do poder legislativo 

como o poder executivo, também é outro mecanismo de permeabilidade socioestatal. Pois, os 

repertórios de ação coletiva encontrados no campo, os quais são mecanismos não institucionalizados, 

necessitam em grande medida de atores da sociedade civil ou do sistema político com certa 

legitimidade para encaminhar as demandas coletivas ao poder público. Não menos importante, os 

canais institucionalizados são mecanismos de intermediação das demandas coletivas e da garantia de 

direitos (AMÂNCIO, 2013), que precisam não apenas ser utilizados pelas comunidades estudadas, 

mas, também melhor apresentados e divulgados. Pois, o que se vê no município de Lavras é uma 

grande massa de prestadores de serviços públicos ocupando os espaços de discussões que mais dizem 

respeito aos cidadãos, beneficiários das políticas públicas. 

No município de Lavras, dentre as principais políticas públicas acessadas pelas comunidades há na 

municipalidade os seguintes conselhos gestores: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho 

Municipal de Educação, Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Saúde. Mesmo diante da institucionalidade dos 

referidos conselhos e sua natureza deliberativa, em nenhum dos bairros estudados eles foram citados, 

o que se pode concluir, a não inclusão dos cidadãos nestas esferas de participação. 

Instâncias judiciais ou mecanismos de sanção não foram identificados no estudo, mesmo com alguns 

contravindos da implementação da política de habitação no bairro Fonte Verde e a falta de 
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intersetorialidade das políticas de educação, mobilidade urbana e saúde. O Ministério Público, que nos 

últimos anos vem atuando sobre a judicialização de questões sociais, não foi citado em nenhum dos 

bairros analisados, acredita-se que dado o desconhecimento por parte dos cidadãos do real papel dessa 

instância. Acredita-se que essa instituição pode contribuir com a efetividade e fortalecimento dos 

espaços de participação, por intermédio de “mecanismos de ocupação dos assentos colegiados, à 

institucionalização de regras de autogoverno e à garantia de cumprimento de suas deliberações” 

(MACHADO, 2013, p. 114). 

Outros mecanismos abarcados pela literatura de participação social, quando perguntado aos atores 

coletivos, não se coletou dados específicos de seu uso nas localidades abarcadas pelo estudo. 

Instrumentos como abaixo-assinados, passeatas, ouvidorias públicas, processos administrativos, canais 

de denúncias e reclamações, não foram identificados, portanto, nos bairros analisados. 

Espera-se por sua vez, dado todo o histórico de interação sociopolítica, que as demandas auferidas no 

estudo sejam trabalhadas de forma intersetorial, não apenas nos bairros analisados, mas em todo 

município. Pois, a participação social não poder ser tangenciada apenas na identificação de demandas 

coletivas, mas, deve ser tomada como um instrumento de gestão pública. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As formas de ação e de organização encontradas no nível microterritorial são múltiplas, a partir de 

cada um dos bairros analisados. Este estudo não tencionou um levantamento de todas as possíveis 

formas de relação entre Estado e a população das regiões periféricas analisadas, mas, buscou enfatizar 

e compreender como elas se articulam em torno de demandas coletivas no campo dos direitos. Por 

essa razão, pouco espaço foi conferido a ações que ocorrem no microterritório, fora deste escopo dos 

direitos, como organizações culturais, religiosas, filantrópicas e até mesmo pouco foi enfatizado a 

discussão sobre violência e suas formas de organização nas regiões periféricas. 

A diversidade de modos de ação coletiva e de organização encontradas no nível local, que 

mobilizaram os atores coletivos e moradores das comunidades em busca de demandas coletivas, não 

explica por si só as interações sociopolíticas estabelecidas nos bairros analisados. Outros aspectos 

como as segregações econômicas, políticas e sociais, não aprofundadas no estudo, devem ser 

analisados por estudos vindouros. 

O recorte territorial adotado no estudo revelou semelhanças e diferenças entre os bairros analisados, 

como as formas de permeabilidade estatal, representada por meio dos repertórios de ação coletiva, na 

qual viabiliza as interações sociopolíticas na busca de melhorias na qualidade dos serviços públicos e 

acesso aos direitos coletivos. O perfil mobilizador dos atores coletivos, as relações que esses atores 

estabelecem com atores políticos e funcionários dos equipamentos públicos. As demandas sociais, que 
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foram se modificando ao longo do tempo, na medida em que eram conquistadas, as trajetórias de 

mobilização e os investimentos estatais distintos em infraestrutura urbana nos bairros, evidenciado 

pela presença ou ausência de equipamentos públicos, na qual, estabeleceu precariedades distintas entre 

os bairros analisados. 

Analisou-se, que as principais demandas de acesso dos bairros analisados aos serviços públicos, dizem 

respeito às políticas públicas de educação, mobilidade urbana e saúde. A busca de melhorias na 

qualidade dos respectivos serviços públicos tem-se pautado por diversos mecanismos que promovem 

as interações sociopolíticas, no entanto, a viabilização das políticas públicas, não deve se amparar 

apenas nessas interações, mas, também em uma eficiente gestão pública municipal, que trabalhe todas 

as políticas de forma intersetorial. 

O caráter exploratório deste estudo partiu do reconhecimento de que antes do levantamento dos dados 

feito pela pesquisa: “Dinâmicas políticas microterritoriais e acesso às políticas públicas no município 

de Lavras”, pouco foi analisado sobre este universo microterritorial, do ponto de vista empírico. Pouco 

se produziu sobre a construção dos direitos e a extensão da cidadania no município. Contudo, os dados 

aqui apresentados não correspondem a toda realidade do município, sendo necessário, portanto, 

estudos que abarquem as peculiaridades de cada região, para que assim, possamos contribuir não só 

academicamente, mas também, estrategicamente com a gestão pública municipal. 
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Anexos 

ANEXO 01 – Quadro síntese do enfoque da literatura 

 
Fonte: Elaboração própria. 

ANEXO 02 – Localização periférica do Residencial Fonte Verde.  

Fonte: Google Maps (2017). 

ANEXO 03 – Localização periférica do Conjunto Habitacional João da Cruz Botrel 
(Novo Horizonte). 

Fonte: Google Maps (2017). 
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ANEXO 04 – Localização das regiões do município de Lavras. 

Fonte: Acervo do projeto: Dinâmicas políticas microterritoriais e acesso às políticas públicas 
no município de Lavras (2015). 

Legenda - Zona Oeste: Bairro Fonte Verde / Zona Sul: Bairro Novo Horizonte 
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O CONTROLE SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO NO SUAS: 
AS PRÉ-CONFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE 

Luís Soares da Costa Neto, Universidade Federal do Cariri | 
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Wescly Tiago Pereira Ramos, Universidade Regional do 
Cariri | UFCA 
Geovani de Oliveira Tavares, Universidade Federal do Cariri | 
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RESUMO 
O Sistema Único da Assistência Social -SUAS representa uma nova forma de organizar e gerir a Assistência 
Social brasileira. Planejado e executado pelos governos federal, estaduais, do Distrito Federal (DF) e municipais 
em estreita parceria com a sociedade civil, tem como diretriz uma gestão participativa e controle social, que 
garante a consolidação do SUAS e da Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado. Para tanto é 
na conferência Municipal da assistência social que o cidadão tem a oportunidade de analisar, e propor, com base 
na avaliação local, as diretrizes para gestão e financiamento do Sistema Único da Assistência Social ás quais serão 
levadas à diante para a conferência estadual e a nacional. Esse modelo, de certa forma tem levado ao rompimento 
com o assistencialismo secular, destacando-se também o fortalecimento da atuação dos Conselhos de Assistência 
Social para a plena condição de funcionamento e para o desenvolvimento de sua missão, que é estimular a 
participação da sociedade civil no controle social das políticas públicas. Contudo, as pré-conferências da 
assistência social são instrumentos pelo qual, são levados à população nos territórios os eixos temáticos para 
discussão e levantamento de propostas para serem novamente discutidos e deliberados na Conferência Municipal 
de Assistência Social. Este trabalho objetiva investigar as metodologias utilizadas e como se efetivou a 
participação popular nas nove pré-conferências das assistencial social, realizadas no território de abrangência dos 
nove CRAS do município. O estudo foi realizado através do método dedutivo/qualitativo, do tipo explicativo, 
cuja metodologia perpassa pela análise documental e bibliográfica. 
Palavras-Chave: controle social; participação; suas; pré-conferências. 
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O CONTROLE SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO NO SUAS: 
AS PRÉ-CONFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 
JUAZEIRO DO NORTE-CE 

COSTA NETO, Luís Soares1 

RAMOS, Wescly Tiago Pereira2 

TAVARES, Geovani de Oliveira3 

INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo a assistência social no brasil foi praticada como caridade, um marco na quebra 

desse paradigma é justamente a nossa Carta Magna de 1988 a qual é considerada por muitos 

estudiosos um divisor de águas no âmbito dos direitos civis, assegurando o exercício dos direitos sociais 

como um de seus valores supremos. Toda via, é justamente com a Constituição Federal de 1988 que se 

é introduzido os princípios do controle social e da participação. Com o advento desta Constituição ficou 

estabelecido que a Assistência Social é política pública, devendo ser gerida através das diretrizes 

democráticas da descentralização, municipalização e participação. 

Destarte, uma das problemáticas encontradas no nosso país está na participação popular e na abertura 

de espaços para o diálogo e escuta da sociedade, haja vista as características históricas marcantes no 

Brasil como nos mostra Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil o qual afirma que a 

democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal 

importou-a, e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos e privilégios (HOLANDA, 

1995, p. 160). Para tanto em que medida as pré-conferencias da assistência social podem propiciar uma 

ampliação e efetiva participação da população de juazeiro? A partir dessa problemática o presente 

trabalho objetiva investigar as metodologias utilizadas no processo e como se efetivou a participação 

popular nas nove pré-conferências das assistencial social, realizadas no território de abrangência dos 

nove CRAS do município. 

Com base nas características do objeto de estudo, utilizamos o conceito de democracia deliberativa, o 

qual nos serve como aparato para compreender os objetivos do controle social ratificado na CF de 

1988, a partir dos postulados dos seguintes teóricos: Habermas (1997; 2014), Santos (2002) Tenório 

(2012). 

1. Materiais e métodos 

O estudo foi realizado através do método dedutivo/qualitativo, do tipo explicativo, cuja metodologia 

                                                        
1 Graduando em Administração Pública. Universidade Federal do Cariri-UFCA. 
2 Pós-Graduando em Saneamento, Meio Ambiente e Políticas Públicas. Universidade Regional do Cariri-
URCA. 
3 Professor do Curso de Administração Pública. Universidade Federal do Cariri-UFCA. 
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perpassa pela análise documental e bibliográfica. O público alvo da pesquisa foi integrado de forma 

prioritária pela participação da sociedade civil nos Conselhos de Assistência Social por meio dos 

seguintes segmentos: organizações e entidades de assistência social, organizações e entidades de 

trabalhadores do SUAS e organizações e representantes de usuários e de forma facultativa para a 

população em geral do território de abrangência dos CRAS. As pré-conferências foram realizadas entre 

os dias 10 e 31 de maio de 2017, em 09 fóruns na sede dos nove Centros de Referência de Assistência 

Social e mais dois, um no Centro de Referência do Idoso e outro para os conselhos setoriais da 

assistência social, com um total de 492 participantes. Utilizamos como instrumentos da pesquisa a 

observação participante assim como a análise documental dos relatórios obtidos nos fóruns de 

discussões. 

Nossa pauta constava de um momento de acolhida da equipe técnica do CRAS, depois a palestra 

apresentada pelo Prof. Tiago Pereira - Secretário executivo dos Conselhos, traçando o panorama 

histórico da assistência social. A terceira etapa se dava com a discussão de cada eixo e debates para 

proposições de acordo com os seguintes eixos norteadores para a 9ª Conferência Municipal de 

Assistência Social. 

EIXO 1 - A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a 
gestão dos direitos socioassistenciais; 

EIXO 2: Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS; 

EIXO 3: Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e 
transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais; 

EIXO 4: A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e 
corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais; 

E a quarta e última etapa a escolha de delegados da pré-conferência, sendo paritariamente escolhidos 

três representantes da organização governamental e três representantes da sociedade civil, os quais 

iriam como delegados para a conferência municipal. A cada pré-conferência foram eleitos um 

delegado, um suplente e seis participantes inscritos naquele momento. Importante citar que, durante todo 

o processo de organização das pré-conferências, estiveram envolvidos, além das equipes dos CRAS, 

demais serviços descentralizados da Secretaria de Assistência Social, como os conselhos municipais, a 

rede governamental e não governamental e os usuários da política de assistência social. 

Os dados trabalhados foram tratados por meio da análise de conteúdo, onde nos utilizamos das 

categorias de análise que foram construídas com base nos referenciais teóricos, principalmente nas 

proposições de Tenório (2012) o qual trata de uma série de critérios de avaliação dos processos 

decisórios participativos deliberativos os quais estão diretamente relacionados à definição de cidadania 

deliberativa expressa por Habermas. 
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2. O controle social no SUAS em Juazeiro do Norte-CE 

O município de Juazeiro do Norte está situado ao sul do estado do Ceará, na Região Metropolitana do 

Cariri, distante 491 km da capital Fortaleza é o terceiro maior município do estado em termos 

populacionais com uma estimativa de 270.383 pessoas residentes, na economia representa segundo 

dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, a quinta maior do estado e 

sendo também o terceiro maior em níveis de emprego formal, atualmente tem uma taxa de 

urbanização de 96,07%. Em relação ao Controle social do SUAS no município se dá de forma 

organizada, haja vista o porte do município e as exigências legais que são impostas pela Política 

Nacional de Assistência Social-PNAS. Todavia, dispõe de uma secretaria dos conselhos estruturada e 

com sala própria tendo como profissionais 1 secretário executivo dos conselhos, uma assistente social, 

uma advogada e duas auxiliares administrativas, sendo a advogada e uma auxiliar administrativa 

funcionárias efetivas. Hoje, a secretaria executiva dos conselhos organiza e dá subsídios a oito conselhos 

atuando de forma regular e um em fase de implantação que é o Conselho Municipal do Trabalho- 

COMUT. Os conselhos já atuantes são os seguintes: 

1. Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 

2. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; 

3. Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI; 

4. Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência – COMDEF; 

5. Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres – COMDEM; 

6. Conselho Municipal de Segurança Alimentar – CONSEA; 

7. Conselho Municipal dos Direitos – LGBT; 

8. Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMPOD; 

É justamente à luz das estruturas que temos atualmente, que não podemos deixar de ressaltar a 

importância que foi a Constituição Federal de 1988 e posteriormente a Lei Orgânica da Assistência 

Social (07/12/1993), marcos regulatórios que introduzem nova qualificação para a assistência social, 

diferenciando-a do assistencialismo, e situando-a como política pública de Seguridade voltada à 

extensão de direitos sociais às classes subalternizadas da população Brasileira, como nos afirma Yasbeck 

e ainda acrescenta: 

Marcada pelo cunho civilizatório presente na consagração de direitos sociais, a LOAS 
trouxe inovações ao apresentar novo desenho institucional para a assistência social, 
ao afirmar seu caráter de direito não contributivo, ao apontar a necessária integração 
entre o econômico e o social, a centralidade do Estado na universalização e garantia 
de direitos e de acessos a serviços sociais e com a participação da população. Inovou 
também ao propor o controle da sociedade na gestão e execução das políticas de 
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assistência. Sem dúvida, mudanças substantivas na concepção da assistência social e 
que permitem sua passagem do assistencialismo e de sua tradição de não política para 
o campo da política pública. (YAZBEK, 2009, p. 12). 

A partir dessas constatações é possível compreendermos as dificuldades que se enfrentam a tentar 

construir o protagonismo dos usuários da assistência social, tendo em vista o tratamento de 

subalternidade que lhes era historicamente dispensado, pois não podemos esquecer as ambiguidades que 

marcaram o contexto de emergência da Seguridade Social brasileira, que surge no país na contraditória 

dinâmica e impacto das políticas econômicas neoliberais, que colocam em andamento processos 

desarticuladores, de desmontagem e retração de direitos e investimentos públicos no campo social 

(YASBECK, 2009, p. 11). 

Destarte os espaços privilegiados onde se efetivará a participação são os conselhos e as conferências, 

não sendo, no entanto, os únicos, já que outras instâncias somam força a esse processo. As 

conferências têm o papel de avaliar a situação da assistência social, definir diretrizes para a política, 

verificar os avanços ocorridos num espaço de tempo determinado (artigo 18, inciso VI, da LOAS). Os 

conselhos têm como principais atribuições a deliberação e a fiscalização da execução da política e de 

seu financiamento, umas das grandes problemáticas está na questão de que se poderia a assistência social 

constituir-se em espaço de protagonismo para os subalternos ou reiterava sua condição. Buscava 

desvendar as possibilidades da assistência social de criar condições para o reconhecimento público da 

legitimidade das demandas dos subalternos e espaços de ampliação de sua ação (YASBECK, 2009, p. 

13). 

Instituídos assim os conselhos da assistência social CMAS e efetivado a realização da conferências 

Nacionais, Estaduais e Municipais foi possível analisar os efeitos desse modelo de participação social 

com base na representatividade onde temos os conselhos paritários, no campo da assistência social, 

como representação da sociedade civil, os usuários ou organizações de usuários, entidades e 

organizações de assistência social (instituições de defesa de direitos e prestadoras de serviços), 

trabalhadores do setor (artigo 17 - ll). Essa forma de organização tem sido cada vez mais posta em 

dúvida pois o legado histórico de dominação e de subalternidade dos usuários da política de 

assistência, tende até hoje a reproduzir os usuários como pessoas dependentes, frágeis, vitimizadas, 

tuteladas por entidades e organizações que lhes “assistiam” e se pronunciavam em seu nome. Como 

resultado, esse segmento tem demonstrado baixo nível de atuação propositiva na sociedade, e pouco 

participou das conquistas da Constituição enquanto sujeitos de direitos, como nos orienta a PNAS- 2004 

(BRASIL, 2005, p. 52) Um dos grandes desafios da construção dessa política é a criação de mecanismos 

que venham garantir a participação dos usuários nos conselhos e fóruns enquanto sujeitos não mais sub- 

representados. 

O conselho municipal de assistência social –CMAS se configura enquanto ambiente de representação 

plural e paritária entre Estado e sociedade civil, tem caráter consultivo e deliberativo e objetiva 
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formular, controlar a execução das políticas públicas setoriais da assistência social no município. 

Dessa forma como todo conselho setorial o mesmo dispõe de uma legislação que determina as 

categorias a serem representadas (usuários, trabalhadores e entidades de assistência social). Levando 

em consideração essas características os conselhos ainda são o principal canal de participação popular 

encontrada nas três instâncias de governo. È a partir desse modelo de participação institucionalizado 

que corroboramos com o conceito de controle social utilizado por Tenório o qual afirma que: 

Distingue-se controle social e participação popular. Enquanto o controle social 
ocorreria ex post os atos da Administração Pública, a participação popular pode 
acontecer ex ante ou durante os atos da Administração Pública. Na linguagem 
gerencial, a participação popular ocorreria no planejamento, na execução, por meio 
do monitoramento, e na avaliação de uma política pública. Assim, as diferenças entre 
participação popular e controle social são as seguintes: enquanto no primeiro caso 
ocorre a “partilha de poder político entre as autoridades constituídas e as pessoas 
estranhas ao ente estatal”, no controle social “é o direito público subjetivo de o 
particular, individual ou coletivamente, submeter o poder político estatal à 
fiscalização” (SIRAQUE, p. 01 apud TENÓRIO, 2012, p. 31). 

Há muitos estudiosos, que nos legam que é no nível local de governo o lócus privilegiado para o 

exercício da democracia e, consequentemente, o controle social da Administração Pública 

(FONSECA; BEUTTENMULLER, 2007, p. 76).Contudo pesamos o conceito de controle social de 

forma ampliada onde consideramos que controle social entende-se a existência de mecanismos 

formais (consultivos e/ou deliberativos) na esfera pública cujos objetivos são, para além do momento 

eleitoral: fiscalizar ações governamentais nas mais diversas áreas e de forma distintas, interceder 

abertamente quanto a formulação e implementação de políticas públicas, e canalizar opiniões e 

interesses dos grupos politicamente organizados em determinado tema, com o objetivo de ouvi-los 

quanto à execução de políticas. (TENÓRIO, 2012, p. 32). 

Sabemos que devido todos os problemas inerentes às característica do público atendido pela 

assistência social temos historicamente baixo nível de atuação propositiva na sociedade, e acreditamos 

que o grandes desafio da construção e afirmação dessa política é a criação de mecanismos que venham 

garantir a participação dos usuários nos conselhos e fóruns enquanto sujeitos não mais sub-representados 

e principalmente a ampliação desses espaços decisórios, oportunizando a participação popular 

respeitando as visões de mundo dos diversos grupos e suas peculiaridades. 

3. As pré-Conferências da Assistência Social 

Buscamos nos arquivos da secretaria executiva dos conselhos e pouco encontramos a respeito das pré-

conferências dos anos anteriores, haja vista que o foco maior sempre foi dado à conferência em sí, o 

pouco que encontramos data do ano de 2011 e apenas relata os quatro bairros os quais foram 

realizadas as reuniões como na tabela abaixo:  
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TABELA 01 –  Pré-Conferências de Assistência Social de Juazeiro do Norte-CE, 2011. 

 
Fonte: Secretaria Executiva dos Conselhos 

Nas pré-conferências foram eleitos alguns delegados para a conferência municipal de assistência social 

ao passo que também fora avaliada a Política de Assistência Social no município, esta analisada sob a 

égide dos usuários dos serviços levando em consideração o que se teve de avanços, dificuldades, mas 

também os desafios para uma melhor execução dos serviços e a garantia dos direitos socioasssitenciais 

nos territórios de abrangência dos CRASs, elencamos , a seguir, o número total de participantes em 

cada uma delas assim como os respectivos locais realizados: 

TABELA 02 –Pré-Conferências de Assistência Social de Juazeiro do Norte-CE, 2017 

 

Fonte: Secretaria Executiva dos Conselhos 

Foram mais de 200 proposições feitas no ajuntamento de todas as pré-conferências que depois de 
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sistematizadas, serviram como norte para novos caminhos rumo à consolidação desta política em 

Juazeiro do Norte. Na sistematização dos resultados discutidos nas pré-conferências, as questões 

foram separadas e agrupadas em torno das principais demandas advindas do público presente. Para 

tanto levamos em consideração a oportunidade de opinar e ser ouvido por parte da população e aqui 

destacamos os direitos discutidos e, em função do objeto de nossa análise, destacaremos os direitos 

relativos à participação social e ao controle social os quais estão colocados aqui, de forma resumida, 

os aspectos apontados com maior recorrência nas pré-conferências: a partir de cada eixo cada 

proposição 

É sabido que a forma de participação é conduzida por um modelo de organização com temas já pré-

definidos. Porém, o que nos interessa analisar aqui é justamente a importância dos instrumentos 

deliberativos e da qualidade do diálogo e da participação que acabam por criar as condições de uma 

verdadeira participação popular, fato esse que corrobora por emergir demandas diversas em cada 

território assim como em alguns casos necessidades análogas. Isso só nos mostra como a população 

deseja ser escutada e sabe muito bem o que deseja, e isso é de fundamental importância no jogo social 

e na formulação de políticas públicas mais efetivas para cada território. 

Umas das principais preocupações do grupo que coordenou os trabalhos era justamente decodificar as 

mensagens referentes a linguagem técnica utilizada nos eixos de discussão para promover a real 

participação e entendimentos das pessoas que estavam nos grupos de trabalho, haja vista que o 

processo de comunicação claro e objetivo é umas das prerrogativas para se deliberar sobre algo 

Na plenária final, ocorreu a leitura das propostas elaboradas nos GTs assim como a hierarquização 

dessas propostas por nível de prioridade e consolidadas pela comissão de relatoria, considerando até 

dez propostas por demandas que apareceram como prioritárias nos grupos, o consolidado foram 

apresentadas em telão, a partir daí se apresentava cada proposta, levava à discussão pela plenária caso 

a proposta não tivesse destaque seria já diretamente aprovada: 
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TABELA 03 – Pré-Conferências de Assistência Social de Juazeiro do Norte-CE, 
2017-Demanda de Serviços 

 
Fonte: Secretaria Executiva dos Conselhos 

4. Aproximações com a democracia deliberativa 

Nos últimos tempos muitos estudiosos vêm desenvolvendo uma concepção de democracia deliberativa 

tendo em vista superar os limites do modelo da democracia liberal, incorporando elementos ou ideais de 
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um modelo republicano, pautado na ideia da ampliação da política para além dos limites temporais, 

espaciais e de representação impostos pela regra do sufrágio universal com como nos lembra 

(LÜCHMANN, 2002, p. 23). De certo, é por meio do ideal da teoria da comunicação de Habermas e 

dos conceitos de esfera pública e sociedade civil que pautamos nossa discussão da democracia 

deliberativa como alternativa ao modelo republicano e participativo. Principalmente em um momento 

histórico que nos faz lembrar o contexto vivenciado antes da promulgação da CF de 1988 e pós reforma 

neoliberal do estado na década de 90: 

Entre um projeto participatório, construído, a partir dos anos 80, ao redor da extensão 
da cidadania e do aprofundamento da democracia, e o projeto de um Estado mínimo 
que se isenta progressivamente do papel de garantidor dos direitos. A perversidade 
está colocada no fato de que, apontando para direções opostas e até antagônicas, 
ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e propositiva. Essa confluência 
perversa faz com que a participação da sociedade civil se dê hoje em terreno minado, 
onde o que está em jogo é o avanço ou o recuo de cada um destes projetos. 
(DAGNINO, 2002, p. 289). 

A característica central da esfera pública é, portanto, a participação igualitária e pública de um sujeito 

plural que discute os problemas a partir de um processo comunicativo ou dialógico onde prevalece a 

autoridade do melhor argumento. Dessa forma, o modelo de organização das Pré-conferências indo de 

encontro ao público nos territórios, fazem parte do processo decisório, proporcionando incentivos 

visíveis e relevantes à participação, e ao enfatizar o processo deliberativo, o planejamento local com 

vistas ao desenvolvimento tem a possibilidade de renovar a ação cívica e aliviar o sufoco do 

clientelismo e partidarismo. (SANTOS, 2002, p. 620). Neste sentido, a esfera pública habermasiana é 

igualitária não apenas porque requer e permite a livre participação, como também por que incorpora 

novas questões que eram tratadas ou relegadas no âmbito do espaço privado (LÜCHMANN, 2002, p. 

25). 

Portanto, a cidadania deliberativa seria aquela prática cidadã não manifestada através de votações 

periódicas - cada cidadão um voto, mas de ação direta dentro de espaços públicos democraticamente 

postos que desenvolveriam as suas atividades em interação com os poderes públicos constituídos. 

(TENÓRIO, 2012, p. 29). Em meio a essas práticas precisamos romper com o modelo vigente de 

democracia representativa em todos os niveis de governo, um bom exemplo é que: 

No nível político-administrativo de municípios, além dos poderes Executivo 
(prefeito), Legislativo (Câmara de Vereadores) e dos conselhos municipais, os 
cidadãos - por meio de movimentos sociais, de associações de bairro, sindicatos de 
trabalhadores ou patronais, instituições religiosas e outras agremiações da sociedade 
civil - poderiam participar de processos deliberativos no que diz respeito à 
implantação de políticas públicas. (TENÓRIO, 2012, p. 29). 

Vale ressaltar que em suma, as teorias democráticas tradicionais tratam a participação popular de 

forma que seja limitada, já que a apatia tem uma função positiva no conjunto do sistema ao amortecer o 

choque das discordâncias dos ajustes e das mudanças. (PATEMAN, 1992, p. 82) ou seja a manutenção 
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das mesmas redes de poderes, esse é um dos grandes desafios à implementação da democracia 

participativa que consiste no desenvolvimento de modelos institucionais suficientemente robustos para 

resistir às pressões dos grupos de interesses tradicionais interessados em subverter ou sufocar o processo 

deliberativo. (SANTOS, 2002, p. 621). 

Sendo assim, em nível subnacional a partir do modelo empregado nas pré-conferências no município 

de Juazeiro do Norte, no Ceará, foi possível perceber o engajamento da população estimulados ao 

exercício de participação coletiva e ampliação da participação para além dos espaços convencionais, 

basta observarmos as demandas de serviços elencados nos grupos de discussão os quais tratam mais de 

200 proposições nas áreas de saúde, educação, geração de trabalho e renda e qualificação profissional, 

segurança pública, cultura, esporte e lazer, por isso, o nível discursivo do debate público constitui a 

variável mais importante. Ela não pode desaparecer na caixa preta de uma operacionalização que se 

satisfaz com indicadores amplos. (HABERMAS, 1997. p. 28). 

Este investimento na esfera institucional está ancorado na percepção de que o retomo às instituições 

formais básicas da democracia não tem se mostrado capaz de produzir respostas adequadas aos 

problemas de exclusão e de desigualdades sociais, que vêm, ao contrário, se acentuando (DAGNINO, 

2002). Nessa perspectiva Tatagiba ratifica que cabe-nos reconhecer que a tendência dominante nas 

experiências participativas foi a de tipo induzida e ainda acrescenta 

(...) Ou seja, nem a pressão de baixo para cima, nem o simples dispositivo legal 
foram suficientes para garantir, de forma contínua, o funcionamento de instâncias 
deliberativas com presença popular. A vontade política da equipe de governo 
continua sendo decisiva para o estabelecimento de reconhecimentos que produzam 
eficácia no funcionamento das formas de participação semidiretas”. (TATAGIBA, 
2002, p. 88). 

O momento vivenciado em cada pré-conferência em cada território nos mostra que a deliberação deve 

ocorrer em outros espaços também, é justamente a partir da possibilidade de ouvir ou ser ouvido que a 

população se educa para o protagonismo, e com isso eis que surgem os conflitos que antes eram 

encobertos, esses conflitos vindos à tona servem como mola propulsora da qualificação do debate e 

surgem assim demandas antes negligenciadas, reprimidas ou até mesmo desconhecidas pelos atores 

sociais que agora as declaram, a partir desse momento, essas demandas a depender da força de 

organização e poder de convencimento, poderão entrar na agenda pública no município e tornarem-se 

institucionalmente problemas públicos e que carecem de políticas públicas para sanarem, é certo que 

tais resultados fazem parte do jogo social e do capital político dos grupos, mas é evidente que opinião 

pública, transformada em poder comunicativo segundo processos democráticos, não pode “dominar” 

por si mesma o uso do poder administrativo; mas pode, de certa forma, direcioná-lo (HABERMAS,1997, 

p. 23). 

Ao modificarmos esses parâmetros atuais de participação na prática, algumas características dos 

processos deliberativos são imprescindíveis para o fomento de uma nova esfera pública e 
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consequentemente outras formas de participação popular e instancias deliberativas, conforme Tenório 

nos lega: 

Processo de discussão: discussão de problemas através da autoridade negociada na 
esfera pública. Pressupõe igualdade de direitos e é entendido como um espaço 
intersubjetivo e comunicativo que possibilita o entendimento dos atores sociais 
envolvidos; 

Inclusão: incorporação de atores individuais e coletivos anteriormente excluídos dos 
espaços decisórios de políticas públicas; 

Pluralismo: multiplicidade de atores (poder Público, mercado e sociedade civil) que, 
a partir de seus diferentes pontos de vista, estão envolvidos no processo de tomada de 
decisão nas políticas públicas; 

Igualdade participativa: isonomia efetiva de atuação nos processos de tomada de 
decisão nas políticas públicas; 

Autonomia: determinado território, podem intervir na apropriação indistinta do poder 
decisório pelos diferentes atores nas políticas públicas; 

Bem comum: bem-estar social alcançado através da prática republicana; 
(TENÓRIO, 2012, p. 39). 

Portanto, a cidadania deliberativa significa, em linhas gerais, que a legitimidade das decisões políticas 

deve ter origem em processos de discussão, orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da 

igualdade participativa, da autonomia e do bem comum. Esse empoderamento coletivo certamente 

levará a modificação do atual paradigma, onde temos o Estado, segundo Habermas (2014, p. 14), 

“quanto poder público responsável pela promoção do bem público” como tutor da opinião pública. A 

expectativa então é transformar, ou melhor, é reconstruir a esfera pública como espaço de crítico e 

renovador da opinião pública. 

5. Resultados e discussão 

De acordo com o que preconiza a política Nacional de Assistência Social – PNAS 2004, o controle 

social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de 

efetivação da participação popular no processo de gestão político administrativa-financeira e técnico- 

operativa, com caráter democrático e descentralizado. (BRASIL, 2005, p. 51). Toda via, o controle do 

Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos 

balizados nos preceitos constitucionais. No tocante ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 

os espaços privilegiados onde se efetivará essa participação são os conselhos e as conferências, não 

sendo, no entanto, os únicos, já que outras instâncias somam força a esse processo. As conferências têm 

o papel de avaliar a situação da assistência social, definir diretrizes para a política, verificar os avanços 

ocorridos num espaço de tempo determinado artigo 18, inciso VI, da LOAS. (BRASIL. LEI N. 8.742, 

2016). 
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Um dos desafios para a consolidação da Assistência social enquanto política pública é justamente a 

garantia de espaços com vistas a um sistema de gestão democrática e participativa desde o 

planejamento a execução de políticas sociais. As Pré-Conferências de Assistência Social do Município 

de Juazeiro do Norte, tiveram como tema: “Garantia de Direitos no fortalecimento do SUAS” com o 

objetivo de sensibilizar e discutir com as diversas comunidades do município sobre os rumos dos SUAS 

e diagnosticar nossas principais necessidades e potencialidades existentes. 

Em cada territorialidade foram apontadas as suas peculiaridades e desafios a serem enfrentados para 

uma gestão de qualidade. Além das questões relacionadas às áreas da própria assistência social, demos 

voz à comunidade que aproveitou para realizar as suas reivindicações em todas as áreas ao governo 

municipal. Se faz necessário ratificar o quanto esses espaços de participação popular instigam os 

participantes a propor e apresentar demandas de todos os serviços, não se limitando apenas aos 

serviços socioassistenciais, enfatizamos que foi um momento rico visto que sensibilizada, as 

comunidades sentiram a proximidade da gestão, e então foi proposto e acatado que após a 9ª Conferência 

Municipal de Assistência Social, que foi realizada dia 08 de junho do corrente ano. Teríamos outros 

encontros para discutir as demandas propostas, tal fato nos trouxe diversas demandas que nos serviram 

como reforço para que as plenárias do PPA 2018-2021 fossem realizadas também nos territórios de 

abrangências dos CRASs, proporcionando a participação do mesmo público das pré-conferências com 

suas propostas já formuladas e também outros sujeitos de direitos do próprio território.Com isso as 

demandas surgidas foram incorporadas ao PPA o que denota a utilização das Pré-conferencias como um 

excelente instrumento de ampliação da participação social e do controle social. 

Podemos concluir sem fechar por completo o debate, que as práticas argumentativas racionais, 

operadas em uma esfera pública que garanta a igualdade e a oportunidade de tomada de decisão em 

processos de participação cidadã, encontradas na teoria de Habermas vão de encontro com o respeito às 

minorias e uma maior inclusão social. Dessa forma, a opção por essa teoria justifica-se pelo fato da 

mesma ter como prioridade a supremacia da ação comunicativa nos processos públicos de decisão, 

baseados no consenso com vistas a um bem comum, diferentemente do modelo representativo que tem 

se configurado cada vez mais segundo Habermas (2014, p. 20): em uma representação num sentido 

específico, uma representação da dominação: “ao invés de o fazer pelo povo, fazem-no perante o povo”. 
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RESUMO 
As transferências de renda condicionada consolidaram sua importância no Brasil com o Programa Bolsa Família. 
Este programa, reconhecido internacionalmente, é fruto de processo de disseminação de desenhos institucionais 
que se deu de forma horizontal e de forma vertical entre entes federativos através de mudanças incrementais. Seu 
volume e importância, contudo, deixaram sem papel definido as formas de garantia de renda mínima adotadas 
por estados e municípios em anos anteriores, embora estas políticas continuem a existir. Isso resultou em 
sobreposição de público, multiplicação de estruturas governamentais, ineficiência orçamentária, monitoramento 
precário e uma abordagem da situação da pobreza aquém das possibilidades. Argumenta-se que um esforço de 
coordenação entre unidades federativas pode reposicionar as transferências de renda através da integração das 
políticas. Tal medida fortaleceria o estado de bem-estar brasileiro e apresentaria ganhos de eficiência e 
efetividade. 
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O FEDERALISMO E A INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS DE TRANSFERÊNCIA 
DE RENDA EM NÍVEL LOCAL E O BOLSA FANÍLIA 

FERREIRA, Leonardo Teodoro 

INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre políticas sociais desenvolvidos no século XXI, ao abordarem em perspectiva a 

década de 90 do século XX permitem uma série de balanços sobre os rumos das políticas sociais. É 

neste período que Silva, Yazbek e di Giovanni (2012) apontam que: 

Os Programas de Transferência de Renda inauguram um debate que se aprofundou 
durante toda a década de 1990, passando a se constituir, nesse início do século XXI, 
o que já se pode considerar a estratégia principal no eixo da Política de Assistência 
Social do Sistema Brasileiro de Proteção Social na atualidade. (SILVA; YAZBEK; 
DI GIOVANNI, 2012). 

O balanço que fazem estes autores os leva a afirmar que a política social brasileira no século XXI 

conta com uma prevalência absoluta dos programas de transferência de renda (Ibdem). Tais programas 

configuram-se como formas de garantia de renda mínima, em grande medida com condicionalidades 

impostas aos beneficiários. 

Uma análise do campo de estudos em políticas públicas demonstra que o Programa Bolsa Família 

(PBF) estabeleceu um desenho institucional em âmbito nacional que sobrepôs os programas de 

garantia de renda mínima existentes em nível subnacional. Abre-se, assim, a necessidade de 

compreender que caminho tomaram os programas locais de transferência de renda tendo em vista que o 

federalismo brasileiro não foi capaz de estabelecer meios de cooperação e coordenação que 

compatibilizem a existência dessas políticas junto a um programa nacional com objetivos similares, o 

que possibilitaria ampliar o alcance e potência das transferências de renda. Soma-se a isso a mudança 

de foco de estudos acadêmicos que deixaram programas locais de lado para se concentrar na política 

pública nacional que se configurou, então. Os trabalhos que tem o Bolsa Família como objeto de 

pesquisa são numerosos e frequentes em meio acadêmico. 

Se por um lado, ganha força e volume uma política de renda mínima em nível nacional, o PBF, Por 

outro lado, a descoordenação das políticas entre os diferentes entes federativos resultou em 

sobreposição de clientelas, multiplicação de estruturas governamentais com responsabilidades 

semelhantes entre si, ineficiência orçamentária, monitoramento precário de beneficiários e uma 

abordagem da situação da pobreza aquém das possibilidades que as formas de transferência de renda 

condicionadas poderiam ter, mesmo que sejam consideradas um sucesso em seu estágio atual. Um 

vasto campo de ajustes desta ordem na relação entre municípios, estados e a União está aberto e pode 

ajudar a renovar as políticas de transferência de renda. 
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Este trabalho navega pelo histórico de políticas públicas discutidas e adotadas ao longo 3 décadas para 

demonstrar que, de início, um processo de disseminação de programas de renda mínima ocorreu de 

forma muito significativa entre entes federativos: em um primeiro momento, tal processo se deu por 

disseminação horizontal entre estados e municípios. O processo de disseminação vertical aconteceu de 

forma incremental até que o Governo Federal adotasse parâmetros e desenhos até então aplicados em 

nível local. 

Investiga-se aqui o impacto que essas transformações tiveram sobre as políticas estaduais e municipais 

originárias, não incorporadas em um esquema que tenha possibilitado complementariedade entre as 

ações por meio de atuação cooperativa. Ao contrário, os programas iniciais permaneceram 

institucionalmente congelados no tempo, sofrendo poucas mudanças capazes de assimilar a amplitude 

do PBF. Tal situação é aqui descrita em suas minúcias na abordagem dos programas Renda Cidadã, do 

Governo do Estado de São Paulo, e do Programa de Renda Familiar Mínima, o Renda Mínima, da 

Prefeitura de São Paulo, além das sobreposições do próprio Bolsa Família. Todos os 3 programas 

continuam atualmente em curso, com arranjos e instrumentos que implicam em concorrência no uso 

dos recursos do Estado por meio de cada ente da federação. 

Uma das possibilidades aqui levantadas é de que o programa de transferência de renda brasileiro mais 

reconhecido, inclusive internacionalmente, foi fruto de uma clara disseminação vertical de desenhos e 

soluções institucionais realizada de baixo para cima. Seja porque o Bolsa Família não induziu 

explicitamente transformações em programas estaduais e municipais, seja porque governos locais 

permitiram que suas políticas se tornassem obsoletas, o fato é que este diagnóstico permite, ainda, um 

salto significativo na direção da integração de políticas de diferentes níveis federativos, tornando-as 

mais eficientes e eficazes em seu propósito de superação da pobreza e da extrema pobreza. 

Modificar desenhos de políticas de transferência de renda em nível local, incluindo regras formais de 

acesso, permanência e parâmetros que de desligamento podem levar a otimização na utilização de 

recursos e até a possível economia orçamentária, tendo em vista a redução de custos de transação 

incluídos em cada ação. Complementarmente, de forma breve, procura-se demonstrar que tais 

modificações poderiam fortalecer o estado de bem-estar social brasileiro, inclusive em termos de 

discussões clássicas sobre o assunto. Mudanças incrementais que ampliem a reposição monetária 

conferida pela reorganização dos benefícios, com menos burocracia e mais agilidade ao reduzir o 

retrabalho na checagem de dados e condicionalidades estão em sintonia com a avaliação feita por 

Esping-Andersen de potencial de desemercantilização em “Three Worlds of Welfare Capitalism”. 

1. Bolsa Família como efeito de disseminação 

Em outubro de 2003 o Governo Federal brasileiro lançou por meio de Medida Provisória o PBF, 

reconhecidamente um dos programas de transferência condicionada de renda de grande referência em 
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escala internacional (OECD SECRETARIAT, 2010). Alcançando cerca de 11,1 milhões de famílias 

pobres do país em 2007, Renata Bichir aponta o PBF “o maior programa de transferência de renda 

condicionada do mundo” (BICHIR, 2010). Ainda que tenha alcançado um enorme contingente de 

famílias nos anos que se seguiram de sua implementação, a ação é resultado de inúmeros processos 

incrementais de políticas públicas em diversos níveis da organização federativa brasileira. 

A unificação de políticas públicas de garantia de renda atreladas a diversas especificidades e formas de 

condicionalidades existentes em nível federal, ainda que tenha sido o passo que marca de forma muito 

clara o início do PBF, não foi o único nem o primeiro avanço institucional do conjunto de políticas de 

garantia de renda mínima desenvolvidas no país. Na última década o PBF foi submetido às mais 

variadas formas de análise que se poderia aplicar a um programa governamental. Foram realizadas 

análises econômicas (KERSTERNETZKY, 2009; SOARES; DE SOUZA; OSÓRIO; SILVEIRA, 

2009) sociais e antropológicas (REGO; PINZANI, 2013) e até de impacto eleitoral no campo da 

ciência política (LICIO; RENNÓ; DE CASTRO, 2009; ZUCCO, 2015; CORREA, 2015; CORREA, 

2015; CORREA, 2016). 

Do ponto vista das políticas públicas, esses conhecimentos foram articulados para avaliar 

sistematicamente os produtos e resultados gerados pelo programa, uma forma setorializada de 

análise bem desenvolvida no estudo das ações governamentais (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 

Os estudos atuais de políticas públicas que realizam avaliações para além dos outputs ou impactos de 

uma determinada ação governamental conferem a políticas como o PBF uma forma de análise mais 

aprofundada sobre sua constituição e efetiva implementação. Nestas análises, é possível identificar a 

relação federativa desenvolvida entre municípios, estados e a União conforme as iniciativas passaram 

a contar com maior coordenação e coparticipação de diversos entes em seu financiamento. 

Muitos estudos descreveram a evolução dos programas de garantia de renda mínima no Brasil e o 

ambiente institucional em que eles se desenvolveram. Mais do que os estudos de impacto citados 

acima, para a análise que fazemos aqui, é interessante notar que este desenvolvimento se deu desde a 

formulação de propostas anteriores à democratização do país. No início dos debates, ainda na década de 

70, é emblemática a proposta formulada por Edmar Bacha e Mangabeira Unger (1978) em um pequeno 

livro chamado “Participação Salário e Voto – um projeto de democracia para o Brasil”. Em toda a sua 

altivez, o texto parte de pressupostos como “A democracia politica só pode sobreviver e funcionar num 

quadro que delimite os extremos da desigualdade e não abandone à miséria grande parte dos cidadãos” 

(BACHA, UNGER, 1978). 

Os autores colocam de maneira muito clara que não deve escapar da observância dos responsáveis 

pelo processo de redemocratização do país a necessidade de romper com iniquidades sociais de 

proporções tão grandes quanto as observadas naquele período. Afirmam de maneira direta que “as 

distorções extremas na distribuição de renda do país têm que ser eliminadas ao se pôr em marcha o 
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processo democrático” (ibdem). 

Os autores classificam como “pressuposto econômico da democratização” a instituição de uma 

“Renda Mínima Garantida” (ibdem) capaz de reorganizar a acumulação de riquezas no país. Tal 

proposta se efetivaria através de um imposto de renda negativo, tal como proposto por Milton 

Friedman em 1962 em Capitalismo e Liberdade. 

É surpreendente como Edmar Bacha e Mangabeira Unger tratam de assuntos que se somariam a 

proposta da renda mínima no processo de democratização do país. São tratados assuntos que vão da 

participação e controle do governo pelos cidadãos, inclusive no plano legislativo, até o 

estabelecimento de modos de gestão participativa de empresas públicas, ampliando aos atores 

interessados em toda a cadeia produtiva a tomada de decisão, inclusive o setor privado. Tais 

discussões antecipam muito formas de organização que passamos a perceber ao estudar conceitos 

chaves de governança, por exemplo como é tratada a governança corporativa ou as contribuições da 

própria New Public Management. 

Já no período da publicação de sua proposta, Bacha e Unger percebem necessidades de transformação 

da máquina do Estado: “O êxito do programa de redistribuição pressupõe mudanças institucionais 

significativas [...] É toda a democratização das nossas instituições sociais básicas que torna possível 

dar segurança e profundidade ao exercício da cidadania” (BACHA; UNGER, 1978) 

Ainda assim, é apenas em 1991 que encontramos um sinal claro de direção da política de garantia de 

renda no Brasil com a apresentação do Projeto de Lei do Senado n° 80 que propunha o Programa de 

Garantia de Renda Mínima do então Senador Eduardo Suplicy (PT-SP). Ao analisar a literatura que 

descreve a trajetória da garantia de renda no Brasil, incluindo os estudos de aproximação 

neoinstitucionalista que analisam especificamente o PBF, parece ser incontornável o debate sobre essa 

proposta do início da década de 90. 

Esta forma de análise aplicada ao PBF e às iniciativas mais amplas na qual o programa se insere, como 

o plano Brasil Sem Miséria, ainda que tenham carecido de atualizações, dadas as rápidas modificações 

e aperfeiçoamentos do programa1, ofereceu avaliações sobre os desenhos e arranjos institucionais 

utilizados na implementação da política (SOARES; SÁTYRO, 2009; LOTTA; FAVARETO, 2014). 

Tais arranjos foram avaliados em suas capacidades de permitir coordenação e expansão do programa 

junto a estados e municípios e no que diz respeito aos desafios que se apresentam como política 

pública. Na mesma linha, análises sobre políticas de transferência de renda avaliaram contextos 

federativos, comunidades epistêmicas envolvidas e paradigmas de disseminação de políticas públicas 

(LEITE; PERES, 2015). 

                                                        
1 Uma observação rápida ao texto da lei 10.836, que institui o PBF, disponível na página do Palácio do Planalto, 
permite verificar modificações substanciais que ocorreram ao longo de vários anos, seja para realizar atualizações de 
valores de benefícios, seja para modificar aspectos institucionais. 
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É neste sentido que os estudos sobre a disseminação e difusão de políticas públicas, especialmente no 

Brasil, encontram um terreno fértil que tem a política de garantia de renda mínima como oportunidade 

de estudo. Dolowitz e Marsh, considerados por Marta Farah (2008) como autores representativos do 

estudo do tema da difusão, realizam um esforço de reunir os termos que tratam de transferência de 

políticas públicas – entre entes federativos, países e variadas formas de organização pública – de forma 

a se chegar a uma conceituação mais clara do tema: 

Transferência de políticas públicas, emulação e lesson drawing referem-se todos a 
um processo segundo o qual conhecimento acerca de políticas públicas, arranjos 
administrativos, instituições etc..., em um tempo ou lugar é usado no 
desenvolvimento de políticas, arranjos administrativos e instituições em outro lugar 
(DOLOWITZ; MARSH, 1996) 

Dolowitz e Marsh, entendendo que este tipo de estudo não deveria limitar-se ao estudo do ambiente 

geral de difusão de políticas públicas, devendo investigar até mesmo conteúdos específicos para 

encontrar padrões, passam a se perguntar: o que é transferência de política? Quem faz transferência de 

política? Por que é feita a transferência de política? E, o que é transferido? 

Embora Marta Farah (2008) afirme que “no Brasil, a presença do tema da difusão, disseminação ou 

transferência de políticas públicas na produção acadêmica é ainda incipiente”, a descrição do processo 

histórico, como as dos estudos que são apresentados nas seções deste artigo, permite encontrar os 

elementos dos estudos de Dolowitz e Marsh que respondem às suas indagações. 

Farah, ela mesma, cita que a natureza comum de problemas enfrentados em diversas localidades, como 

a pobreza nos municípios brasileiros na década de 90, é fator determinante para um estímulo à 

replicação da política de renda mínima ao dizer que 

como exemplo, o Programa Bolsa-Escola/Renda Mínima [...] foi implementado de 
forma inovadora, simultaneamente, em meados da década de 90 em duas localidades 
distintas – em Brasília, Distrito Federal, e no município de Campinas, em São Paulo, 
como iniciativa de dois partidos políticos distintos (PT e PSDB). (FARAH, 2008). 

De fato, dirigentes do Estado eleitos diretamente, partidos políticos, burocratas, grupos de pressão, 

instituições supranacionais e empreendedores experts em políticas públicas são agentes que atuam de 

maneira multinível na transferência de políticas públicas (DOLOWITZ; MARSH, 1996). Os 

empreendedores de políticas públicas, inclusive, ganham o tratamento de comunidade epistêmica por 

compartilhar crenças na aplicabilidade de formas particulares de conhecimento (HAAS, 1992 apud 

LEITE; PERES, 2015). 

Ao aplicar este conceito justamente à disseminação vertical de programas de renda mínima, em que 

experiências locais servem como base fundamental para o desenho institucional do PBF, Leite e Peres 

(2015) afirmam que: 

Mais do que compartilhar a mesma metodologia, os membros de uma comunidade, 
ou uma rede de profissionais, compartilham crenças causais, valores, noções de 
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validade de conhecimento e técnicas que podem servir como base para elucidar os 
múltiplos links possíveis entre ações políticas e resultados desejados (LEITE; 
PERES, 2015). 

Ainda que os estudos sobre disseminação de políticas públicas não tenham se estabelecido de maneira 

plena no plano acadêmico brasileiro (o que precisaria ser reinvestigado desde a afirmação de Marta 

Farah), no caso da política de renda mínima fica evidente a trajetória percorrida até a consolidação do 

PBF. O caráter endógeno desta política que tem como marco a apresentação do PGRM pelo Senador 

Eduardo Suplicy é reforçado por estudos que apontam esta iniciativa como momento inicial do 

processo de disseminação com origens endógenas (LEITE; PERES; BELLIX, 2012). No mesmo 

estudo em que faz o balanço da produção sobre disseminação no Brasil, Farah (2008), novamente, 

afirma sobre os programas de garantia de renda mínima: 

Num primeiro momento, a disseminação se deu de forma horizontal, de município 
para município e por meio de redes, constituídas por partidos, políticos, servidores 
públicos, comunidades profissionais e movimentos sociais ligados aos setores de 
educação e de saúde. Num segundo momento, o governo federal transformou essas 
inovações em programas nacionais, implementados e geridos no nível municipal, o 
que fortaleceu o processo de disseminação (FARAH, 2008). 

Essa breve reflexão abre simples e determinantes olhares para o avanço da política de renda mínima. 

A primeira delas é que as comunidades epistêmicas cumpriram papel decisivo de propor um arranjo 

que desse conta de um problema comum a diversos entes federativos: a pobreza e os baixos patamares 

de renda. Este problema foi abordado, em um primeiro momento, através da transferência voluntária 

de soluções adotadas por municípios alcançados por redes envolvidas no desenvolvimento deste 

programa2. 

O segundo momento configurou-se com a indução da União na propagação de programas semelhantes, 

mas ainda de nível municipal, especialmente por meio de aporte financeiro. Trata- se de uma forma de 

transferência coercitiva. Ainda hoje, no PBF, persistem traços desta forma de arranjo já que o Governo 

Federal remunera municípios conforme seus índices de gestão e fiscalização da carteira de 

beneficiários da localidade. 

Conforme sistematizam Dolowitz e Marsh (1996), os itens que podem ser transferidos em políticas 

públicas, em maior ou menor grau, são (1) os próprios objetivos da política, (2) sua estrutura e 

conteúdo, (3) seus instrumentos e técnicas administrativas, (4) as instituições necessárias à sua 

consecução, (5) sua ideologia, (6) suas ideias, atitudes e conceitos e, por fim, (7) seus ensinamentos 

negativos. 

                                                        
2 A experiência profissional do autor deste trabalho, embora não sistematizada ainda, demonstra, por exemplo, que 
o então Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, como figura de empreendedor de política pública, manifestou-se por 
meio do Senado Federal e visitou dezenas de Câmaras  Municipais  que tinham projetos de lei que instituíam 
programas de garantia de renda em tramitação, a começar por Campinas, desde a primeira experiência. 
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É determinante reconhecer na disseminação das políticas de garantia de renda mínima no país estes 

elementos. Em função deles um padrão institucional, como o do PBF, acaba por gerar as distorções e 

sobreposições que colocam entes federativos em regime de concorrência ao invés de cooperação. 

2. Histórico das políticas de renda mínima 

Aldaíza Sposati (2010), ao tratar do futuro do PBF, faz uma análise qualitativa do ponto de vista da 

avaliação de políticas sociais de cada geração de políticas de transferência de renda empreendida 

desde o PLS de Suplicy até o pleno funcionamento do PBF. 

São 04 as gerações de políticas públicas voltadas à segurança de renda: a primeira diz respeito às 

iniciativas locais, que, desde 1995, a partir das famosas experiências do Distrito Federal, de Campinas 

e de Ribeirão Preto, passam a se transferir para outras localidades a partir de um conceito de apoio à 

família com crianças em idade escolar. 

Aldaíza demonstra que já em 1996 haviam 72 projetos de lei tramitando em Câmaras Municipais e 

Assembleias Legislativas visando instituir programas de renda mínima. Numa análise de 50 destes 

projetos feitas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas de Seguridade e Assistência Social (Nepsas) da 

PUC-SP constatou-se que ao menos 65% deles previam a instituição de mecanismo de controle social 

e gestão compartilhada com a sociedade civil por meio de conselhos de direitos ou representação de 

segmentos, incluindo o de beneficiários (SPOSATI, 1997). Ana Maria Medeiros da Fonseca (2001) 

demonstra que em 1997 o número de projetos em execução e/ou em tramitação em casas legislativas 

já sobe para 94. 

A segunda geração diz respeito às políticas voltadas a públicos vulneráveis, como o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o Benefício de Prestação Continuada, regulamentado 

apenas em 1996, apesar de previsão constitucional desde 1988. Ambos mantêm seu desenho muito 

próximo de seu estágio inicial, mesmo tendo crescido em escala. 

A terceira geração diz respeito às diversas formas que o Governo Federal encontrou até 2003 de 

promover programas de transferência de renda condicionada. A partir de regulamentações discutidas 

no parlamento, modificações foram instituídas de forma que o Governo Federal pudesse, aos poucos, 

celebrar convênios com municípios que dispunham de programas próprios no sentido de financiar 

50% de seus custos, em acordo com a Lei n° 9.533/1997. A lei previa que o Governo Federal firmaria 

convênios a partir dos municípios mais pobres. O primeiro ano alcançaria os 20% mais pobres e, ao 

final de 5 anos, a possibilidade de convênio estaria aberta para todos. Suplicy (2013) aponta que em 

1999, 1151 municípios haviam assinado convênio para aderir aos termos da lei de 1997 de acordo com 

o Ministério da Educação, então responsável pelo chamado Bolsa-Escola. Em sua discussão sobre o 

federalismo e políticas de transferência de renda, Mesquita aponta que “Do ponto de vista da 

implementação de políticas sociais, a descentralização no modelo federativo não ocorre de forma 
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automática, em uma abordagem de cima para baixo. Pressupõe adesão, barganhas, estratégias de 

indução, espaços de coordenação intergovernamental.” (MESQUITA, 2006). 

A Lei n° 10.219/2001, porém, instituída em 2001, completa o ambiente institucional desta geração de 

programas ao ampliar a cobertura dos recursos da União para 100% dos municípios, 

responsabilizando-se pelos seus custos de forma integral. Também segundo Suplicy (2013), 5200 

municípios brasileiros realizaram convênios com o MEC para instituir o Bolsa-Escola. Até mesmo 

campanhas publicitárias televisivas foram utilizadas para promover a adesão municipal. O limite 

estava em localidades incapazes por razões diversas de firmar convênios com o MEC e junto a cidades 

que já contavam com programas de renda mínima próprios, tendo em vista a dificuldade de 

coordenação dos esforços para unifica-los. 

Por fim, como quarta geração apontada por Sposati inicia-se em 2003. O Governo Lula cria o Cartão 

Alimentação, no contexto de clamor do Fome Zero, que se insere em um cenário de caos de gestão 

(SOARES, SÁTYRO, 2009) dos variados programas oferecidos direta ou indiretamente pela União. 

Por essa razão a iniciativa foi rapidamente abandonada com a criação de uma secretaria executiva 

encarregada de unificar o maior número possível de benefícios no que viria a se tornar o PBF. O 

esforço de racionalização foi uma medida fundamental para promover a expansão de famílias 

beneficiárias, além de gerar maior impacto no objetivo de superação da pobreza. 

Os indícios são de que a proposta poderia ser ainda mais contundente: em matéria da Folha de São 

Paulo intitulada “PT quer dinheiro de cidades em ‘fundão’ social” de 28 de outubro de 2002, um dia 

após a eleição de Lula como presidente, apresentava-se a proposta de unificar os programas de 

transferência de renda em todos os níveis federativos. A proposta se estendia aos orçamentos dos 

programas, que também fariam parte do processo de unificação e racionalização. Dizia a matéria, por 

exemplo, que: 

O PT agora quer completar essa experiência e estendê-la para Estados e prefeituras 
que têm seus próprios programas. O governo de São Paulo, por exemplo, oferece o 
Renda Cidadã, enquanto a Prefeitura de São Paulo tem o programa Renda Mínima. 
Segundo Guido Mantega, assessor econômico de Lula, é preciso racionalizar e 
eliminar a sobreposição de programas (FOLHA DE S. PAULO, 2002). 

Conforme demonstram Leite e Peres (2015), é decisiva para a evolução dos programas de renda 

mínima a criação pelo município de São Paulo da política que formalmente chama-se – até hoje – 

Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima, o Renda Mínima. A cidade atingia, em 2001, 10,4 

milhões de habitantes. O desafio de implementar a política de garantira de renda em escala desse porte 

foi determinante para realizar uma síntese do arranjo administrativo, institucional e financeiro que 

mais tarde viriam a se reproduzir no próprio PBF. 

O programa paulistano gerou debates sobre a necessidade de uma reorganização federativa nas ações 

de garantia de renda desde o início. O maior aporte às famílias no programa da Prefeitura precisou 
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passar por negociações junto ao Governo Federal para que a execução do Bolsa-Escola em São Paulo 

evitasse “a superposição de clientelas, a pulverização de recursos públicos e a disputa entre 

instituições” (FONSECA, apud SUPLICY, 2013). 

Como demonstram essas autoras no estudo “Paradigmas de desenvolvimento e disseminação de 

políticas: raízes locais do Bolsa Família”, o programa nacional aproveitou-se de conceitos (como o 

debate de garantia de renda independentemente da existência de membros em idade escolar), arranjos, 

bases de informação, metodologias e, principalmente, da equipe responsável pela implementação do 

programa renda mínima em São Paulo. 

Apesar de o PBF ter realizado tentativas de pactuação com estados e municípios em relação a gestão e 

financiamento de programas de renda mínima em nível local, Sposati (2010) demonstra que em 2010, 

apenas 5 estados mantinham pactos de integração de programas de complementação de renda mínima 

a partir de seus próprios programas com o PBF. Das 94 iniciativas locais de renda mínima na primeira 

geração e dos mais de 5 mil municípios que tinham programas conveniados com o Governo Federal, 

apenas dois mantém um pacto de integração e complementação do Bolsa Família: Nova Lima, em 

Minas Gerais e São Luís, no Maranhão. 

É fato que os programas de renda mínima de grandes cidades ainda existem, mas sua execução 

orçamentária vem paulatinamente diminuindo conforme aumenta o número de beneficiários do PBF3. 

Qual foi o processo de tomada de decisão que levou a isso e por que não existe uma cooperação 

formal entre os programas? 

3. Efeitos 

Marta Arretche, ao realizar um balanço sobre as formas de adesão de entes federativos a uma 

determinada política e seus efeitos sobre os atributos da própria política, aponta que 

A existência de políticas deliberadas, explícita e eficientemente desenhadas para 
obter a adesão dos governos locais, é uma condição necessária ao sucesso de um 
processo amplo e abrangente de transferência de funções de políticas sociais. Isto 
implica dizer que, para obter resultados na transferência de atribuições, a ação política 
deliberada pode alterar substancialmente o peso e a importância de variáveis 
relacionadas aos atributos estruturais de estados e municípios e aos atributos 
institucionais das políticas. (ARRETCHE, 2000). 

No caso das políticas de transferência de renda o efeito se confirma e a partir de 2001, com a lei do 

cofinanciamento do Governo Federal dos programas de Bolsa Escola, uma séria de complicações é 

desencadeada para as políticas públicas em nível municipal. É importante resgatar a pesquisa de Silva, 

Yazbek e di Giovanni (2012) para compreender este fenômeno. Os 3 apontam que a trajetória das 
                                                        
3 Dados sobre a execução orçamentária do maior programa municipal de Renda Mínima, o PGRFM da Prefeitura de 
São Paulo, podem ser encontrados em http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/. Dados sobre a inclusão de famílias 
no PBF neste e em outros municípios estão no Relatório de Informações Sociais do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php 
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transferências de renda nos anos 90 em nível local sempre foi instável. Os programas sofreram com 

descontinuidades que dificultaram seu monitoramento em termos institucionais até mesmo para 

estudiosos do tema. 

Mesmo assim, ao tratar do perfil e da identidade de programas de transferência de renda em nível 

local, apontam que 

A partir de 2001, com a implantação do Bolsa Escola federal, os programas de 
iniciativa municipal e estadual são diretamente afetados. [...] foram identificadas as 
seguintes situações: desativação de programas já em implementação, principalmente 
em municípios que apresentam menores orçamentos; [...] desaceleração de 
iniciativas para a criação de novos programas, tanto por parte de estados como de 
municípios, considerando que já implantaram programas similares federais; 
existência paralela de programas municipais, estaduais e federais, adotando 
benefícios com valores diferenciados; articulação do programa Bolsa Escola federal 
com similares municipais [...] entre outros. (SILVA; YAZBEK; DI GIOVANNI, 
2012). 

Os mesmos efeitos podem ser encontrados na narrativa de Suplicy (2013) em sua narrativa sobre a 

articulação entre o Renda Mínima de São Paulo e o Bolsa Escola federal. Neste caso, fica 

demonstrado como o programa municipal é mais generoso em relação a seus beneficiários e a 

dificuldade de manter um parâmetro elevado na articulação com o governo federal e estadual a 

respeito. Esta, inclusive, parece ser uma característica dos programas municipais em relação aos 

estaduais e federais no fim da década de 90 e início dos anos 2000. Os programas municipais, apesar de 

abrangerem menos pessoas, tem valor maior que os programas de outros entes federativos. Estes, 

inclusive, mantêm por longos períodos os valores nominais dos benefícios, de acordo com Silva, 

Yazbek e di Giovanni (2012). 

O PBF parece aprofundar ainda mais essa problemática. Novos estudos do campo de políticas públicas 

podem e devem contribuir neste sentido para problematizar os efeitos institucionais dessas evoluções, 

mas o desenho institucional e o volume crescente que o programa tem desde sua criação impõe a 

estados e municípios a necessidade de enquadrar-se à política pública conforme as diretrizes federais. 

É por essa razão que Almeida (2005), analisando justamente este tipo de programa, verifica que 

Uma nova geração de políticas sociais – programas focalizados de transferência 
direta de renda significaram uma ruptura com o modelo prévio de federalismo 
cooperativo, predominante na área social, e uma volta clara às formas centralizadas 
de prestação de benefícios sociais... enquanto arranjos com diferentes graus de 
descentralização e a cooperação intergovernamental predominam nas áreas 
tradicionais de política social, as novas iniciativas dirigidas aos segmentos 
mergulhados na pobreza extrema re-introduziram a centralização da decisão, 
recursos e implementação na esfera federal (ALMEIDA, 2005). 

Evidentemente, para prefeitos e governadores, além de toda a teorização sobre aspectos de gestão, 

institucionalidade e padrões sistematizados em um determinado regime político, coloca-se a 

oportunidade de “livrar” orçamento destinado aos antigos programas de renda mínima para outras 

iniciativas. O público dos programas está, agora, coberto pelo PBF e demais programas nacionais. 
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4. Os 3 “Renda Mínima” de São Paulo 

Ainda que existam no Brasil políticas públicas equivalentes às políticas utilizadas no índice de “Three 

Worlds of Welfare Capitalism” de Gosta Esping-Andersen, como o seguro-desemprego, a 

aposentadoria e o auxílio-doença, mantém-se interessante analisar cada política social à luz dos 

pensamentos de Esping-Andersen. Mesmo no cenário de prevalência de políticas de transferência de 

renda, encontram-se sobreposições, sejam elas de público alvo, de critérios de elegibilidade (que as 

colocam em confronto) e até mesmo de instituições que favorecem ou deterioram o que o autor chama 

de desmercantilização. 

Este cenário se reforça pelo fato de o Bolsa Família ter alcançado um desenho institucional 

consolidado. Seu alcance, seja por razões orçamentárias, seja pelas capacidades estatais (GOMIDE; 

PIRES, 2014) desenvolvidas supera o alcance de políticas de garantia de renda mínima anteriores que 

passaram – ou, ao menos, deveriam ter passado – por modificações para corresponder ao sentido da 

política de garantia de renda mínima nacional, o PBF. 

Mas, em que medida essas transformações ocorreram – se ocorreram? Elas fortalecem as formas de 

garantia de renda mínima no sentido da desmercantilização? Evidente que uma agenda de 

monitoramento de políticas sociais com a abrangência que tem as políticas de transferência de renda 

condicionada nos dias atuais compõe uma agenda de pesquisa em si. Mesmo assim, é possível 

desenhar análises. 

Para isso, é preciso definir critérios objetivos, tais como os de elegibilidade em seus mínimos detalhes; 

os de permanência, como o nível de condicionalidades que devem ser cumpridas ao longo do 

recebimento do benefício e período máximo de pagamento; além de valor do benefício. Políticas 

adotadas por diferentes entes federativos em um mesmo território, por exemplo, tem para todos estes 

critérios regras e padrões diferentes entre si, poucas vezes estabelecendo algum tipo de diálogo ou 

mecanismo de racionalidade. 

É dessa forma que, na cidade de São Paulo, ambiente da maior política de garantia de renda mínima de 

nível municipal já implementada no Brasil, observamos uma sobreposição de programas de todos os 

níveis federativos, cada qual com seus parâmetros e regras para programas de transferência de renda. 

Ao mesmo tempo que o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima, implementado no Governo 

Marta Suplicy de 2001 em diante, continua existindo, mesmo com alterações substanciais, o Governo 

do Estado de São Paulo conta com o programa Renda Cidadã e o Governo Federal com o próprio PBF. 

Observar os critérios completos de elegibilidade e a condição de permanência em cada um destes 

programas aproxima muito essa análise de critérios de desmercantilização apontados por Esping-

Andersen. Da mesma forma, números máximos de parcelas pagas, dias até que a primeira parcela seja 

percebida pelo beneficiário, formas de pagamento e o valor em si são determinantes para cravar numa 

comparação as capacidades de manter os beneficiários de um programa distantes da mercantilização 
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da sua vida. 

A Tabela 01 permite comparar os critérios de acesso às políticas de garantia de renda mínima 

aplicadas na cidade de São Paulo. Observamos que as políticas, todas, apresentam inconsistências 

entre seus públicos em si, com diferentes padrões de renda e referências etárias para verificação de 

dados. Enquanto para acessar o PBF há apenas um critério, relativo à renda, tanto o Renda Mínima 

quanto o Renda Cidadã exigem comprovações de condições escolares e de saúde já no momento do 

cadastramento.  
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TABELA 01 – Políticas de renda mínima na cidade de São Paulo (critério de 
elegibilidade...) 

 
Fonte: Tabela sistematizada pelo próprio autor 

Dos 03 programas, tanto o Bolsa Família, quanto o Renda Cidadã, permitem que famílias sejam 

beneficiárias mesmo que não contem com membros em idade escolar. O padrão de renda e a superação 

da pobreza, neste caso, são os critérios objetivos, o que facilita o acesso e as posiciona como verdadeiros 
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programas de garantia de renda, rompendo o entendimento de que o benefício é exclusivamente 

relacionado ao número de filhos de uma família. Tal critério também existia no Renda Mínima, mas 

uma alteração proposta pela Prefeitura de São Paulo em 2006 atrelou o programa a existência de 

membros em idade escolar. A mesma alteração incluiu o critério de comprovação de residência de pelo 

menos 02 anos e considerou para efeito de cálculo da renda per capita os benefícios sociais, mesmo que 

não previdenciários e não contributivos, como o Benefício de Prestação Continuada. Nos demais 

programas, é explícito que estes programas não devem compor o cálculo de renda aferida pelos 

indivíduos por não serem rendimentos obtidos no mercado, mas, sim, por critérios que aprofundam a 

vulnerabilidade de seu público. 

O Renda Cidadã conta com critérios adicionais voltados aos gestores municipais, que validam a 

concessão do benefício, por se tratar de um programa que não beneficia universalmente os seus 

benefícios sobre o público que se enquadra no critério de elegibilidade. São distribuídas cotas por 

município que devem ser concedidas, caso a caso, sob orientação destes critérios adicionais4. 

Em nosso próximo passo, comparamos os critérios de condicionalidade para permanência no programa, 

período máximo que os programas permitem a permanência de beneficiários e o tempo necessário 

para que o primeiro pagamento seja recebido pelo titular do benefício. É possível observar a partir da 

Tabela 02 que os critérios relacionados à frequência escolar e verificação de procedimentos de saúde, 

por mais que tenham diferenças pontuais, são relativamente comuns entre os programas. 

No caso do Renda Cidadã, entretanto, a obrigatoriedade de participar de ações comunitárias nada bem 

definidas, de responsabilidade municipal, cria-se uma distorção em relação aos demais programas que 

podem levar o próprio beneficiário a ponderar as vantagens e desvantagens de se receber um benefício 

modesto. No caso de essas atividades o obrigarem a custos adicionais, com deslocamentos ou 

materiais didáticos, passa a ser pouco interessante a participação no programa. A própria resolução que 

institui o programa aponta diretamente que a ações de capacitação de participação obrigatória tem 

por objetivo que os beneficiários “desenvolvam habilidades voltadas ao comércio, serviços, à 

produção e à comercialização” (SEADS, 2010), evidenciando um sentido implícito de mercantilização 

desta política social. 

  

                                                        
4 Este autor solicitou por meio da Lei de Acesso à Informação os dados de cobertura do Programa Renda Cidadã. 
Infelizmente as respostas não foram obtidas com a consistência necessária a tempo de constar neste estudo. Esta é a 
razão, também, pela qual não são confrontados dados de cobertura da população, um critério fortemente presente 
no índice de “Three Worlds of Welfare Capitalism”. 
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TABELA 02 – Políticas de renda mínima na cidade de São Paulo (condicionalidade 
de permanência...) 

 
Fonte: Tabela sistematizada pelo próprio autor 

Além disso, o período máximo de permanência nos programas é outro critério objetivo para aferir 

maior ou menor desmercantilização entre elas. Mais uma vez, o PBF acaba sendo uma estratégia mais 

generosa ao não estabelecer um tempo ou número máximo de pagamentos possíveis aos seus 
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beneficiários. O Renda Cidadã impõe como tempo limite de permanência como 12 meses, prorrogáveis 

depois de avaliação pelos gestores do programa em nível local por mais 12 meses até o limite de 36 

meses. O mesmo tipo de avaliação é exigido pelo Renda Mínima a cada 24 meses, sem limite de 

prorrogações. A proteção do indivíduo público alvo de programas que tem tempo limite de 

permanência, fica, assim, comprometida. 

Por fim, e ainda mais importante, resta analisar a capacidade de cada programa de compor a renda 

familiar de forma relevante, mesmo em termos absolutos, não confrontados com dados de renda geral. 

Todos os programas pagam seus benefícios por meio de crédito bancário. Há poucas diferenças para 

efeito de uma comparação de mercantilização: no caso da Caixa Econômica, o cartão magnético é 

enviado ao endereço da família, no caso do Banco do Brasil é preciso retirar a tarjeta em agência de 

referência na região de residência. 

Já no que diz respeito ao valor dos benefícios as diferenças passam a ser notadas facilmente. O de 

entendimento mais simples é o Renda Cidadã. Independentemente da renda per capita da família, este 

programa confere um benefício de R$80,00 por mês para a unidade familiar. Em verdade, seu critério 

de acesso, que permite a entrada de famílias de até meio salário mínimo per capita – R$440,00 per 

capita em valores atuais – é o mais generoso. Seu benefício, contudo, é o menor dentre os 3 

programas. 

A alteração do Renda Mínima em 2006 passou a considera-lo complementar ao Bolsa Família e outros 

programas de garantia de renda de outros entes federativos no que diz respeito ao valor do pagamento. 

Isso significa que, embora seu benefício, quando recebido por inteiro, seja interessante em 

comparação com os demais, na prática o valor recebido pelas famílias desconta os benefícios do 

Renda Cidadã e do Bolsa Família. Isso significa que, mesmo passando por extensas verificações 

cadastrais sobrepostas, muitas vezes de “caráter vexatório de comprovação da pobreza” 

(Zimmermann; Silva, 2009), o mais provável é que o valor dos benefícios caia ao nível do 

desincentivo para participar daquela política. 
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TABELA 03 – Políticas de renda mínima na cidade de São Paulo (forma de 
pagamento...) 

 
Fonte: Tabela sistematizada pelo próprio autor 

Zimmermann e Silva (2009) sintetizam que “a seleção e o controle de condicionalidades das políticas 
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sociais brasileiras, além de limitar o alcance e qualidade da proteção social, comprometem o número 

de pessoas que podem acessar esses programas” (Ibdem). 

O Renda Mínima, portanto, contribui pouco para uma efetiva desmercantilização da vida de seu 

beneficiário, seja por ser incapaz de pagar valores significativos, seja pela excessiva burocracia que 

expõe seu público-alvo a formas diversas de precariedade. 

O Bolsa Família, por sua vez, tem a forma de cálculo mais complexa de todos os programas. Somados 

todos os seus benefícios padrões possíveis, chega-se ao valor de R$372,00. Este teto ainda pode ser 

superado no caso de os rendimentos familiares, somados aos valores dos benefícios, serem inferiores a 

R$85,00 per capita mensais. 

Isso significa que, caso uma família de 8 membros, dentre os quais 03 crianças e 02 adolescentes, 

dependa exclusivamente dos benefícios do Bolsa Família – e/ou de benefícios da assistência social não 

computados no cálculo de renda per capita, ela terá, além dos R$372,00 de benefício padrão, R$308,00 

de benefício complementar para superação da extrema pobreza, tal como expresso abaixo: 

R$372,00 / 8 = R$46,50 (Renda per capita após benefício padrão do PBF) 

R$85,00 – R$46,50 = R$38,50 (Diferença entre renda per capita e linha de pobreza extrema) 

R$38,50 * 8 = R$308,00 (Valor do benefício de superação da extrema pobreza) R$308,00 + 

R$372,00 = R$680,00 (Valor total do PBF no mês) 

Embora sua fórmula de cálculo comprometa muito a compreensão sobre o programa, o PBF paga 

benefícios mais generosos que os demais programas de garantia de renda mínima. Isso não significa 

que ele tenha, necessariamente, em especial em grandes centros urbanos, um papel emancipador 

enquanto política social. Seus estudos, muitas vezes direcionados aos impactos das condicionalidades, 

legitimam essas formas de organização das políticas públicas. 

Entretanto, seja por ter alcançado uma enorme maturidade institucional, seja pelo volume que tem 

como ação do Estado, o PBF é o programa de referência no que diz respeito às formas de garantia de 

renda mínima no Brasil. Para esta análise, é positivo que isto seja assim. Sob diversos olhares, é o 

PBF, em comparação com outros dois grandes programas de transferência de renda, o formato que 

deve ser perseguido no desenho, ou redesenho, de novas formas de garantia de renda no país, 

incluindo razões próprias ao debate sobre desmercantilização por meio de políticas sociais. 

5. Ambiente de gestão: a burocracia da pobreza 

É possível levar em conta que aspectos de gestão de cada um dos programas de renda mínima, bem 

como seus diferentes níveis de institucionalização, demonstrem em parte a maturidade alcançada ao 

longo de seu período de institucionalização. Embora não componham uma avaliação direta sobre sua 

capacidade de desmercantilizar seu público alvo, é válido ressaltar que estes aspectos devem ser 
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considerados como uma fragilidade significativa caso cenários de mudanças políticas ou crises 

econômicas ameacem o contexto geral de políticas públicas. 

Os ajustes de instrumentos dessas políticas públicas constituem uma forma de mudança na ação do 

poder público (HALL, 1993) que podem, sim, expor políticas sociais específicas, alterando, inclusive, 

pequenos regramentos que ditam formas de acesso e permanência de público alvo. No caso dos 

programas de renda mínima, estas fragilidades encontram-se, principalmente, entorno da normatização 

dos programas e dos seus mecanismos de gestão, que elevam custos e geram ineficiências. 

O programa Renda Cidadã, por exemplo, não conta com uma lei que determine sua continuidade5. Sua 

instituição e regulamentação, do valor do benefício aos padrões de condicionalidades, se dão a partir 

de resoluções da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social que organizam normas 

operacionais básicas para o programa. Alterações destas normas são da competência do titular 

momentâneo da pasta. É possível observar que muitos desses titulares valeram-se desta competência 

para, de fato, alterar o programa alheios a periodicidade ou forma consensual em torno do qual as 

mudanças pudessem se legitimar6. 

Da mesma forma, no momento de implementação do Renda Mínima no município de São Paulo, foi 

tomada a decisão de criar uma base de dados cadastrais de famílias em situação de vulnerabilidade na 

cidade. Tal iniciativa foi chamada de Banco de Dados do Cidadão (BDC). Ainda que a ferramenta do 

Cadastro Único (CadÚnico) já estivesse em utilização pelo governo federal, a articulação federativa 

em torno dos programas de transferência de renda concentrou-se em ajustar uma formatação que 

garantisse o financiamento conjunto de uma iniciativa municipal de grande escala como a da 

Prefeitura de São Paulo. 

Mesmo após a criação do PBF em 2003 e a evolução do Cadastro Único como ferramenta de inserção 

de público alvo em todos os programas sociais do governo federal, o município manteve a utilização 

do BDC como base sobre a qual aplica seu programa de renda mínima. Isso significa que São Paulo 

opera, hoje, duas bases cadastrais de programas sociais – o BDC e o CadÚnico. O Plano Municipal de 

Assistência Social para o período 2009-2012, bem como seu sucessor, para o período de 2014-2017 

nem, sequer, citam o BDC. Ao contrário, ambos recomendam a ampliação da base cadastral da 

prefeitura, em todas as frentes possíveis, por meio do CadÚnico. 

Em situação parecida, em 2015, o Governo do Estado de São Paulo determinou a transição de seu 

banco de dados, chamado Pró-Social, para o uso definitivo do CadÚnico Na prática, isso significa que 

uma família pobre ou extremamente que se enquadre nos parâmetros de renda que a credencie para 

                                                        
5 Ana Fonseca (2001), já em 2001, aponta para a mesma situação de fragilidade institucional. Ela mesma lembra que seu 
levantamento de localidades com projetos de lei voltados a garantia de uma renda mínima tramitando incluía o Estado 
de São Paulo lembrando que um Projeto de Lei foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado em 1994 pelo, 
então, Deputado Estadual Paulo Teixeira. 
6 O próprio site da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social registra essas modificações: 
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/legislacao_estadual 
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receber o Programa de Renda Mínima da Prefeitura de São Paulo, o Renda Cidadã do Governo do 

Estado e o PBF, do Governo Federal, tem que provar 03 vezes, em 03 diferentes cadastros, que é pobre 

ou extremamente pobre. O estigma da pobreza, embora não conste em um placar de 

desmercantilização, recai diversas vezes sobre essas mesmas pessoas. 

CONCLUSÃO 

A evolução dos programas de renda mínima Brasil vem de longa data. Desde sua discussão como 

aspecto fundamental na garantia de estabilidade política no processo de redemocratização até 

experiências concretas que culminam no Bolsa Família, é longa a tradição dessa discussão. Não por 

acaso este assunto é objeto de estudo de incontáveis trabalhos acadêmicos e relatórios das mais 

diversas organizações. 

Sua evolução está diretamente vinculada aos debates do campo de políticas públicas. Nele sãos 

problematizadas as formas de disseminação de políticas públicas, formas de interação entre entes 

federativos, efeitos relativos às capacidades estatais desenvolvidas em processos incrementais e assim 

por diante. A cada novo estudo, novos aspectos são levantados que podem transformar-se em agendas 

de pesquisa. Para gestores públicos a oportunidade é de aperfeiçoamento de políticas sociais que, em 

grande medida, já estão relativamente identificados como passos a serem dados. 

O ajuste e a mudança de políticas públicas, seja no nível instrumental, seja no nível dos paradigmas 

(HALL, 1993), pode ter efeito sobre o orçamento público, aspectos de controle social e transparência. 

As políticas de renda mínima que concorrem entre si por conta de desajustes em seus critérios de 

elegibilidade, permanência, cálculo de benefícios e desligamento são uma evidência disso. 

Embora ao longo do tempo os arranjos que conhecemos hoje tenham permitido a configuração de uma 

das maiores políticas públicas do mundo, o PBF, eles carecem, agora, de adequações que permitem 

uma renovação do pacto federativo, inclusive no sentido de permite mais inovações. 

Dolowitz e Marsh (1996) antecipam que o estreitamento no olhar na transferência de políticas 

públicas, um dos aspectos tratados neste trabalho: 

Ao invés de expandir o número de ideias e atores envolvidos no processo de 
decisão, transferências de políticas públicas fortalecem um círculo relativamente 
pequeno de atores que realizam aprendizagem consistente apenas entre si. Se a 
transferência ocorre entre comunidades relativamente fechadas, ao invés de 
introduzir novas ideias, a aprendizagem simplesmente reforça sistemas existentes, 
[...] mantendo, assim, o status quo (DOLOWITZ; MARSH, 1996). 

Da mesma forma, Farah (2008) chama a atenção para uma necessidade de reflexão de que “a ação de 

algumas instituições e de redes de atores estaria impondo um projeto hegemônico de administração 

pública.”. 
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Muito longe do conceito de Monocultura Institucional, o que se passa é que a disseminação vertical de 

políticas públicas de garantia de renda que ajudaram a formar um programa federal, podem ter gerado 

um enorme desarranjo de políticas em nível subnacional. Trata-se de uma oportunidade de explorar 

caminhos de pesquisa que ampliam o horizonte da análise institucional e da própria configuração de 

políticas públicas em si. 
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RESUMO 
O desenho institucional brasileiro passou por mudanças após a Constituição Federal de 1988, contudo, ainda não 
se constata a existência da abertura de um espaço para discussão acerca dos mecanismos de coordenação e 
cooperação nas relações intergovernamentais no que tange à gestão metropolitana. Em 2015, foi promulgado o 
Estatuto da Metrópole visando à resolução de problemas comuns. O presente estudo objetivou verificar quais são 
as ações atualmente executadas visando à implementação do Estatuto da Metrópole nos municípios que integram 
a Região Metropolitana de Natal, bem como pelo Governo estadual. Para tanto, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com representantes de municípios e do ente estadual. O resultado constata a inexistência de 
ações efetivas oriundas do poder estadual que leva à omissão do seu papel de coordenador e obriga os 
municípios da Região a se articularem para discutir a metrópole e o seu desenvolvimento. 
Palavras-chave: relações intergovernamentais; estatuto da metrópole; região metropolitana de natal. 
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SILVEIRA, Raquel Maria da Costa 

INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, os municípios brasileiros foram elevados a 

entes federativos. A partir desse cenário, alcançaram capacidade normativa e de auto-organização, 

adquirindo competência material e legislativa para tratar dos assuntos de interesse local. 

Como consequência, o Brasil adotou uma forma federativa atípica, na qual constata-se a existência de 

três esferas de competências. Dessa forma, a União, os estados e os municípios receberam poderes 

fiscais, políticos e administrativos distribuídos e exercidos de forma autônoma. 

Conforme aponta Souza (2006), ao estabelecer responsabilidades compartilhadas, buscou-se 

estabelecer, institucionalmente, uma distribuição de atribuições, demonstrando que o federalismo, no 

Brasil, passaria a exercer uma posição mais cooperativa do que competitiva. Todavia, esse novo arranjo 

não abriu espaço para discussões a respeito da coordenação e da cooperação no tocante às relações 

intergovernamentais, gerando, dessa forma, desafios para ampliar o caráter cooperativo que fica 

evidenciado no caso da gestão metropolitana (ROCHA; FARIA, 2010). 

No tocante à gestão metropolitana, o arranjo advindo da Carta Magna não abriu espaço para discussão 

acerca da coordenação e da cooperação, porquanto foram geradas relações intergovernamentais 

complexas, em que há uma dificuldade de se reconhecer/estabelecer mecanismos que 

busquem/apliquem os princípios cooperativos, tornando um desafio ainda mais pungente quando 

relacionado às regiões metropolitanas (RMs). 

Ao considerar o municipalismo como perspectiva predominante, a CF acabou por não reconhecer o 

planejamento e o ordenamento territorial urbano, fato que corroborou, sumariamente, para o desarranjo 

do arcabouço relacionado aos mecanismos de cooperação e coordenação em tais regiões. Do mesmo 

modo, as constituições estaduais trataram a temática metropolitana com pouca ou nenhuma relevância, 

o que convergiu para uma baixa indicação dos fenômenos metropolitanos, nos aglomerados e regiões 

metropolitanas (SCHASBERG; LOPES, 2011). Nesse sentido, Clementino e Andrade (2007) 

constatam experiências nas quais municípios componentes de RMs articularam-se para estabelecer 

mecanismos de cooperação para a resolução das questões metropolitanas, dada a ausência de 
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coordenação por parte do ente estadual. 

Ao verificar tal questão, o quadro lançado suplantou o agravamento da crise urbana e desarticulou a 

governança metropolitana ao longo dos últimos anos. Não obstante, com vistas a reduzir esta 

problemática, foi sancionado, em 2015, o Estatuto da Metrópole (EM), o qual pode ser vislumbrado 

como marco regulatório proposto a estabelecer diretrizes gerais na regulação das funções públicas de 

interesse comum nas RMs e aglomerados urbanos. Essa norma se configura como um elemento que vem 

a contribuir o reconhecimento legislativo/jurídico da temática urbana e metropolitana no país, 

estabelecendo prazo de implementação até o ano de 2018, sob a pena de sanção por improbidade 

administrativa ao gestor público. Dessa forma, todas as RMs devem se adequar às diretrizes da Lei n° 

13.089/2015 até o ano de 2018. 

Diante desse cenário geral, o presente estudo possui como recorte a Região Metropolitana de Natal 

(RMN), a qual não se encontra isolada desse processo, devendo se adequar à referida norma. Nesse 

estudo objetivou-se verificar quais são as ações atualmente executadas visando à implementação do 

Estatuto da Metrópole nos municípios que integram a Região Metropolitana de Natal, bem como pelo 

Governo estadual. 

No que diz respeito aos municípios estudados, estes foram selecionados de acordo com a metodologia 

elaborada pelo Observatório das Metrópoles (2012), por meio da qual se identifica o grau de 

integração dos municípios que constituem uma RM com o município polo metropolitano a partir do 

fluxo (densidade, mobilidade e ocupação) populacional, econômico e funcional, bem como o grau de 

urbanização (RIBEIRO et al., 2012). 

A partir de tal critério de seleção, os municípios estudados foram: Natal (polo metropolitano), 

Parnamirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante (alta integração), Macaíba (média integração), Nísia 

Floresta (baixa integração) e Ceará-Mirim (muito baixa integração). O município de Ceará-Mirim foi 

o único selecionado dentre os municípios de muito baixa integração, em razão de sua inserção na 

RMN ter ocorrido em 1997, ano de formação da região. 

Inicialmente, realizou-se pesquisa bibliográfica voltada aos títulos referentes à temática da gestão 

metropolitana e das relações intergovernamentais, o que foi complementado com a pesquisa 

documental das leis referentes ao tema. No que diz respeito aos dados primários1, estes foram obtidos 

mediante entrevistas de ordem semiestruturada, sendo realizadas oito entrevistas: sete com os 

Secretários Municipais de Planejamento e uma com o representante da Coordenadoria da Região 

Metropolitana, no governo estadual2. 

Ademais, foi realizado o acompanhamento, mediante observação direta, de quatro reuniões do Fórum 

                                                        
1 Os resultados trazidos no artigo se baseiam na pesquisa realizada por Costa (2017). 
2 Entrevista realizada em outubro de 2017, em complementação aos resultados obtidos por Costa (2017), em 
vista de ser necessário compreender, além da visão dos municípios (presente em COSTA, 2017), a percepção 
do ente estadual acerca da temática. 
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dos Secretários de Planejamento da Região Metropolitana de Natal. Realizou-se coleta de dados e 

informações também durante a Oficina de Capacitação para Elaboração do Plano Plurianual (PPA) 

2018-2021 dos Municípios que integram a RMN e o Fórum Interconselhos de Natal, especificamente, 

participando nas discussões do Grupo de Trabalho voltado ao “Desenho da Cidade”, eventos esses 

realizados no contexto da elaboração do Plano Plurianual do município de Natal. 

O presente artigo se organiza, além da introdução e das considerações finais, em cinco tópicos. 

Inicialmente, apresenta-se a discussão acerca da institucionalização das regiões metropolitanas no 

Brasil, seguida dos principais aspectos presentes no Estatuto da Metrópole. Posteriormente, o debate 

volta-se para o caso da RMN, enfocando os seus velhos e novos desafios. Por fim, são apresentados os 

resultados da pesquisa acerca da construção da cooperação na Região Metropolitana de Natal. 

Os resultados obtidos chamaram atenção para o protagonismo do município de Natal (polo 

metropolitano) na articulação de políticas de cooperação com os demais entes municipais. Dessa forma, 

em razão da ausência do Governo do estado do RN, chamou atenção a coordenação, atualmente, 

exercida por Natal nas questões metropolitanas, bem como da atuação e o esforço do município para 

fortalecer a gestão e a governança metropolitana na região. 

1. A institucionalização das regiões metropolitanas no Brasil: da formação 
às relações intergovernamentais 

A discussão das regiões metropolitanas teve seu auge no Governo civil-militar de 1964, quando os 

centros urbanos foram percebidos como uma porta para o desenvolvimento econômico e territorial 

brasileiro. A ideia era direcionar investimentos para a capital do estado em questão e, a partir disso, 

promover uma migração que respondesse às demandas produtivas necessárias. A partir do crescimento 

produtivo desse centro urbano, um maior contingente de trabalhadores era necessário, bem como um 

maior número de serviços e mais espaço territorial para comportar esses trabalhadores e estruturas 

prediais, o que acarretou no processo de “transbordamento” do centro urbano às suas periferias. 

A criação das regiões metropolitanas, como pontuam Rocha e Faria (2010), tinha como principal 

objetivo o desenvolvimento produtivo e econômico a ser alcançado pela integração das atividades 

ocorridas no mesmo território. Desde a promulgação da Lei Complementar Federal (LCF) nº 14, de 08 

de junho de 1973, que instituiu as primeiras RMs brasileiras até o final do regime militar, o cunho 

desenvolvimentista era o principal sustentáculo da ideia de região metropolitana. Esse pensamento 

continuou até a promulgação da Constituição Federal de 1988, no qual foi teorizado o cunho de região 

ofertante de serviços públicos aos residentes metropolitanos. 

A criação das regiões metropolitanas era somente possível a partir de Lei Complementar Federal devido 

ao cunho estratégico para o desenvolvimento brasileiro, sendo assunto de interesse do governo central. 

No referido período, oito RMs foram criadas a partir da LCF 14/1973 e, posteriormente, a RM do Rio 
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de Janeiro com a LCF 20/1974, além da criação de vários mecanismos que contribuíam com a gestão 

das RMs brasileiras durante o período civil-militar até o ano de 1988, tanto em âmbito federal quanto 

estadual. 

A União criaria, como Lopes (2006) observa, uma superestrutura que permitisse as condições para o 

desenvolvimento urbano e das RMs, como a Comissão Nacional de Política Urbana e Regiões 

Metropolitanas (CNPU), após nomeada Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU) e o 

Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Em nível estadual foram criados os Conselhos Deliberativos 

e Consultivos, no qual no primeiro o governador do estado nomeava seus seis membros (HOTZ, 2000) 

e, no segundo, sua composição era dos prefeitos dos municípios que formavam a RM. 

Pacheco (1995) chama atenção por ambos os conselhos terem papel mais parecido com órgãos de 

validação das propostas repassadas pela União do que com um local para discussão das RMs. Essa 

ideia é reforçada levando em consideração que, embora os conselhos fossem compostos por 

governadores e prefeitos, estes eram escolhidos pela União devido ao interesse do poder central na 

gestão dos territórios brasileiros nos níveis municipais e estaduais nas localidades que julgassem de seu 

interesse. 

Os mecanismos e formas de gerenciamento das RMs mudariam apenas com a Constituição Federal de 

1988. Sua promulgação trouxe uma tendência descentralizadora do poder central para os poderes 

locais por meio dos entes estaduais e municipais, com a concessão e o compartilhamento de 

obrigações e serviços a serem ofertados para a população brasileira. Rocha e Faria (2010) observam que 

um dos principais motivos para tal processo residia na ampliação da cooperação entre os entes, pautando 

como principal meio para tanto as relações intergovernamentais. 

Nesse sentido, a metrópole pode ser caracterizada como o espaço geográfico com grande potencial 

estratégico por abarcar em seu território um alto fluxo de pessoas e um grande dinamismo econômico 

e sociocultural, sendo o principal ponto de referência da região no qual está localizada. Andrade e 

Clementino (2007, p. 240) frisam que a metrópole “[...] não é uma unidade política, não tem as 

prerrogativas político-institucionais de uma unidade federativa [...]”. Contudo, ressaltam que ela “[...] 

existe como espaço fundamental na dinâmica econômica de qualquer país, na medida em que é o 

desenvolvimento das regiões metropolitanas que puxa as economias regionais e mundial [...]”, ou seja, 

a metrópole, apesar de não ter as mesmas capacidades das entidades políticas nas três esferas de governo, 

é a peça-chave para o desenvolvimento econômico e social de qualquer espaço que estiver inserida. 

Nesse sentido, a partir do crescimento de uma determinada cidade, sua dinâmica acaba por ultrapassar 

o limite do município que foi originado, gerando um transbordamento de suas influências para as 

demais unidades limítrofes. Uma vez que esse fenômeno supera o nível municipal temos o processo 

chamado “conurbação” (CLEMENTINO, 2007), no qual já não há mais um limite ou marco que 

diferencie onde começa e termina o município transbordado e seu receptor. Quando esse território 
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conurbado exerce influência supralocal, atingindo níveis estaduais, regionais ou, até mesmo, 

nacionais, ela se transforma na Região Metropolitana, principal espaço produtivo, econômico, social e 

político a nível regional. 

Dado que cada cidade tem suas próprias características de formação, produção e crescimento, 

observando as influências regionais as quais estão submetidas, o surgimento de regiões metropolitanas 

no Brasil difere de um padrão unitário. Essa diferença constitui um processo único e contínuo na 

formação da região metropolitana, trazendo suas próprias configurações, potencialidades e 

desigualdades. Tais aspectos pesam na forma como se concentra a renda e os serviços utilizados pela 

população das RMs e demais aglomerações urbanas, tanto no acesso quanto na sua oferta, diretamente 

ligada à quantidade de recursos disponíveis para sua execução. 

A definição de relações governamentais (RIGs) pode ser dada através dos pactos ou negociações 

ocorrentes entre entes, de mesmo nível ou não, no qual se tem o compartilhamento de responsabilidades 

para com a execução de determinado serviço a fim de resolver um problema presente na área 

metropolitana que está inserido (ROCHA; FARIA, 2010). Elas podem ser celebradas pelos três níveis 

existentes da federação, objetivando a cooperação e a coletividade das ações para superar dificuldades 

comuns de forma mais eficiente e ampla, atingindo diretamente a RM ou aglomeração urbana 

interessada. 

As RIGs brasileiras sempre tiveram um caráter hierarquizado pela obediência dos subentes ao poder 

central (União), no que Wright (1997) define como “autoridade inclusiva”, no qual o Governo federal 

submete os subentes aos seus comandos. Esse modelo de autoridade foi utilizado durante todo o 

período militar para a gestão das regiões metropolitanas, sendo apenas abandonado para um modelo 

próximo a “negociata de ações” entre os entes após a promulgação da Constituição de 1988. Contudo, 

as relações intergovernamentais e a cooperação eram fragilizadas pela carência de um regulamento que 

garantisse as ações coletivas para a superação dos problemas comuns metropolitanos até a primeira 

década do século XXI. 

No Brasil, como forma de superação de tal questão foi promulgada a Lei Federal nº 13.089/2015, que 

institui o Estatuto da Metrópole, principal documento acerca da questão metropolitana que, além de 

dispor dos critérios definidores de aglomerações urbanas, regiões metropolitanas e outros, também 

dispõe acerca dos principais instrumentos cooperativos a serem propostos por essas instituições para a 

gestão metropolitana e o desenvolvimento metropolitano, através da regulamentação das relações 

intergovernamentais. 

As RIGs ganhariam a adequada discussão que lhes eram devidas no Estatuto da Metrópole, vinte e sete 

anos após a Constituição de 1988. O processo de municipalização gerou uma “individualização” 

territorial no qual cada município competia para angariar maior participação nos repasses federais 

(SOUZA, 2006a) e, consequentemente, mais recursos financeiros. Tal aspecto criou uma esfera 
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predatória onde havia serviços concorrentes para uma única área no qual poderiam ser ampliados através 

da junção de esforços coletivos. Esse processo resultou, indiretamente, no rompimento do desenho 

institucional da gestão metropolitana orquestrada no governo civil-militar. 

Contudo, a partir do EM, são propostos mecanismos de cooperação a serem utilizados pelos três entes, 

como: consórcios, criação de fundos, integração de planejamentos municipais ao planejamento 

metropolitano, entre outros. Foi reafirmado, também, o papel de coordenação aos estados na mediação 

das negociações entre os entes, ressaltando seu papel de formalizador da RM e coordenador da sua 

organização e interesses. A seguir, serão apresentadas as principais diretrizes presentes na referida 

norma, abordando sua origem e discussões predominantes. 

2. Estatuto da Metrópole: origem e discussões 

A presente sessão abordará alguns dos principais aspectos e instrumentos estabelecidos pela Lei nº 

13.089 - Estatuto da Metrópole. 

Em 2004, inicia-se a trajetória de discussão do EM por meio do projeto de lei 3.460/2004, de autoria 

do então deputado federal Walter Feldman (filiado na época ao PSDB). A proposta apresentada tinha 

por objetivo o fomento à Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, por meio da qual se 

buscava estabelecer diretrizes para esta, assim como criar um Sistema Nacional de Planejamento e 

Informações Regionais Urbanas. Ainda em 2004, o projeto de lei foi analisado por comissões3 da 

Câmara dos Deputados, no entanto, foi arquivado em 31 de julho de 2007 sem emendas. No mesmo 

ano, Feldman solicitou o desarquivamento do projeto de lei que regressou à apreciação da Comissão de 

Desenvolvimento Urbano. Porém, reabertas as emendas, novamente não foram apresentadas nenhuma 

discussão. (MOURA; HOSHINO, 2015). 

Já em 2008, foi formada uma Comissão Especial4 que visava discutir o PL 3.460/2004, todavia, o 

debate pouco avançou e novamente o texto foi arquivado no ano de 2011. Entretanto, nesse mesmo 

ano, o projeto de lei foi desarquivado e a relatoria passou ao deputado Zezéu Ribeiro (PT/BA) na 

Comissão Especial. Naquele momento, surgiram 48 proposições de emendas e o processo contou com 

uma sequência de reuniões e debates na Câmara dos Deputados. Em sua versão final, também foram 

atribuídas mais 33 emendas, sendo aprovado por unanimidade na Casa e encaminhando ao Senado 

Federal como PLC n° 5, de 2014. Ao chegar ao Senado Federal, o trâmite foi ágil, uma vez que em 

apenas nove meses o texto foi revisado e encaminhado para sanção presidencial. Em 12 de janeiro de 

2015, o PLC n° 5, de 2014, foi sancionado pela Presidente da República, com vetos parciais, e, no 

mesmo dia, foi transformado na Lei Ordinária n° 13.089/2015. 

                                                        
3 Desenvolvimento Urbano, de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
4 Composta pelas comissões de Desenvolvimento Urbano, de Finanças e Tributação, de Constituição e 
Justiça e Cidadania, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio. 
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Como destaque da versão final do texto, cabe ressaltar os principais avanços e virtudes dessa norma, 

quando, por exemplo, reconhece o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), 

estabelecendo que esse “incluirá um subsistema de planejamento e informações metropolitanas, 

coordenado pela União e com a participação dos Governos estaduais e municipais [...]”, e que deve 

agrupar “[...] dados estatísticos, cartográficos, ambientais, geológicos e outros relevantes para o 

planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas 

e em aglomerações urbanas.”, (art. 20,§ 1o, § 2º, EM). Deste modo, pode-se afirmar que o Estatuto 

da Metrópole vem contribuir para o avanço da discussão jurídica da temática urbanística e 

metropolitana no país. 

Do ponto de vista institucional, a Lei n° 13.089/2015 se diferencia do Estatuto da Cidade (Lei n° 

10.257/2001), pois enquanto o EM estabelece normas gerais para regular as funções públicas de 

interesse comum que são realizadas nas regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas 

pelos estados-membros, o Estatuto da Cidade estabelece normas que regulam o uso da propriedade do 

bem coletivo, da segurança, do bem-estar do cidadão e do equilíbrio ambiental. 

No tocante a algumas lacunas deixadas pela Lei n° 13.089/2015, pode ser apontada a instituição das 

novas regiões metropolitanas como uma problemática, pois o EM deixa claro que o poder estadual 

detém essa prerrogativa, como estabelecido no § 3º do art. 25 da Constituição de 1988. Tal aspecto acaba 

por desarticular a governança metropolitana no país, uma vez que, ao conferir aos estados essa 

competência, gerou-se uma heterogeneidade das atribuições e funções acerca das regiões metropolitanas 

atrapalhando a formulação de uma política nacional direcionada a essas áreas. A exemplo disso, Garson 

(2009) chama atenção para o fato de que a transferência da responsabilidade pela institucionalização de 

RMs aos estados vedou qualquer disposição aos municípios neste quesito, o que gerou um acentuado 

processo de desarticulação entre os municípios acarretando no esgotamento das unidades gestoras das 

regiões metropolitanas instituídas sob a égide do regime militar. Evidenciando, desta forma, que: 

[...] a força do municipalismo no país levaria a uma grande resistência em se priorizar 
a questão metropolitana, cujo enfrentamento demanda ação cooperativa por parte dos 
atores envolvidos e, como uma das alternativas então cogitadas, até mesmo a cessão 
de parcela da autonomia que se concedia aos municípios. Tais embates explicam o 
tratamento genérico da questão pela nova Carta Magna (ROCHA; FARIA, 2010, p. 
114). 

Nesse sentido, os processos de cooperação e coordenação metropolitana se caracterizam como 

fundamentais para implementação de políticas que visem a execução de funções públicas de interesse 

comum, como prediz o Estatuto da Metrópole. Essa execução só poderá ocorrer mediante o bom 

relacionamento entre os governos municipais, uma vez que as ações desenvolvidas em conjunto serão 

capazes de viabilizar o exercício pleno das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs). 

No que tange à compreensão destas, a cooperação pode ser entendida como uma forma de adesão 

voluntária por parte das gestões locais ao planejamento compartilhado, isto é, a aprovação de medidas 
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conjuntas e integradas que tem por finalidade alcançar objetivos comuns. Almeida et al. (2015, p. 305) 

acrescentam que “normalmente, quando as instâncias atuam de forma cooperativa, elas acabam 

encontrando soluções para problemas que, pelo menos em princípio, não poderiam ser solucionados se 

cada uma delas atuasse individualmente”. 

A coordenação, por seu lado, é tida como essencial, uma vez que por intermédio dela é possível 

estruturar e ordenar as prioridades das ações governamentais na metrópole, assim como estabelecer um 

caráter normativo no que compete a divisão de trabalho entre as esferas de poder (relações 

intergovernamentais). 

Garson (2009, p. 74), ao levantar a questão do relacionamento entre os governos locais, coloca que a 

maneira como eles se correlacionam entre si e com os demais entes federativos demonstra ser 

primordial para o estabelecimento das funções de cooperação e coordenação. A autora esclarece ainda 

que “a cooperação entre os governos locais pode ser a chave para reduzir desigualdades e melhorar a 

eficiência econômica”, contudo, observa que os mecanismos para a estimular são escassos e estão no 

centro dos grandes debates das administrações. Dessa forma, faz-se necessário detectar quais as 

possíveis situações para desenvolver “a cooperação em políticas locais com algum nível de coordenação 

entre os governos”. 

Na perspectiva de estabelecer o processo de cooperação entre os poderes municipais, e estaduais, o 

Estado brasileiro promulgou alguns instrumentos com o intuito de implementar ações setoriais. A 

respeito disso, pode ser citado como exemplo a Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) que 

regulamentou os artigos 182 e 183 da CF de 1988, abordado anteriormente, como um mecanismo que 

também possibilitou oferecer um conjunto de instrumentos a serem utilizados pelos governos locais 

para alcançar a cooperação. Em seu art. 34 é posto que nas RMs ou AUs, instituídas por LCE, trabalhos 

urbanos consorciados interfederativos poderão ser realizados e executados, mediante a aprovação de leis 

estaduais específicas. Outro dispositivo que merece ser enfatizado é a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 

2005, Lei dos Consórcios (LC), que dispõe acerca das normas gerais de contratação de consórcios 

públicos5. A partir da lei, os consórcios públicos poderão reunir os municípios em torno de políticas 

setoriais específicas. No entanto, os consórcios públicos devem estar acima dos interesses particulares 

dos atores que operam no território metropolitano. 

A LC, mesmo que não tenha sido traçada para a gestão metropolitana, pode auxiliar na superação de 

alguns desafios impostos pela ausência de cooperação municipal, em razão da adoção de instrumentos 

firmados que promovam uma maior confiança entre os poderes políticos. Nesse sentido, Almeida et al. 

(2015) chamam atenção para o âmbito político, na escala metropolitana, uma vez que é nesse campo 

que se pode formar a cooperação, em razão da inexistência de uma esfera de governo metropolitano. 

                                                        
5 A regulamentação da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos, foi determinada pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. 
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Para que haja cooperação, de fato, entre os municípios que compõem uma RM, é necessário então que 

exista uma definição clara das competências de cada um como forma fundamental para enfrentar os 

problemas comuns que os cercam. Além disso, ressalta-se a dificuldade em determinar uma estrutura 

básica para o compartilhamento de práticas cooperativas ligada a questões políticas, financeiras ou 

técnicas. 

A superação desses obstáculos demanda, portanto, uma distribuição entre os níveis de governos locais 

com o intuito de “elaborar estratégias de ação, estabelecer metas e buscar alternativas para os 

inúmeros problemas que acontecem nas metrópoles” (ALMEIDA et al., 2015, p. 305). 

Uma segunda lacuna observada no Estatuto da Metrópole diz respeito à participação da sociedade 

civil, pois mesmo que o EM incorpore a participação como mecanismo de governança metropolitana 

para elaboração e monitoramento das políticas públicas urbanas, ele faculta este artigo (art. 7º, V) 

como meramente consultivo. Isto é, ficará a encargo do gestor público abrir a esfera pública (ou não) 

para participação dos cidadãos contribuírem na elaboração e no monitoramento das políticas públicas. 

A única determinação acerca do assunto com caráter de obrigatoriedade é de que a sociedade 

participará do processo decisório de aprovação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), 

“[...] pela instância deliberativa colegiada da governança interfederativa da metrópole [...]” (RIBEIRO 

et al., 2015, p. 02), mediante audiências públicas e debates nos municípios incorporados (art. 8°, II). 

Portanto, os dispositivos previstos de participação poderão resultar em uma baixa efetividade, visto que 

não são previstos a constituição de conselhos das cidades nem ao menos a viabilização de conferências. 

O outro ponto corresponde à relação do protagonismo do poder municipal, visto que ao receberem tais 

responsabilidades e autonomia, criou-se uma barreira para gestão de um território conurbado. 

Ademais, a nova lei não progrediu no ponto que tange à revisão do atual quadro metropolitano 

originado do desenho institucional que a Constituição de 1988 trouxe como prerrogativa acerca da 

temática, uma vez que muitas RMs foram instituídas com caráter meramente político. Isso pode ser 

verificado pois muitos municípios que as integram possuem características rurais, e mesmo assim são 

incorporados a elas. Além disso, podem ser identificados vazios urbanos nesses municípios e a 

inexistência de interesses comuns, o que vem marcando a formação de regiões metropolitanas, uma 

decisão que, “[...] a despeito de ser política, precisaria estar respaldada em critérios técnicos objetivos”, 

como afirma Albuquerque Neta (2007, p. 06). Trata-se de um assunto de extrema relevância, visto que 

a proliferação de RMs implementadas a partir de um caráter meramente político pelos estados cria 

obstáculos à estruturação de sistemas de governança metropolitana. Dessa forma, apesar dos muitos 

avanços trazidos pela lei, alguns aspectos podem causar “[...] uma insuficiência para criar condições 

institucionais e políticas que respondam [...] aos desafios metropolitanos” (RIBEIRO et al., 2015, p. 

01). 

A seguir será abordada, especificamente, a Região Metropolitana de Natal, apresentando-se sua origem 
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e seus velhos e novos entraves. 

3. A região metropolitana de Natal: velhos e novos desafios 

A Região Metropolitana de Natal (RMN) foi instituída através da Lei Complementar Estadual (LCE) 

nº 152, de 16 de janeiro de 1997. A sua área total é equivalente a 3.555,771 quilômetros quadrados, 

representando aproximadamente 07% do território norte rio-grandense abrigando, em 2016, 

aproximadamente 1.577.072 habitantes, de acordo com estimativas feitas pelo IBGE, comportando 46% 

da população do território estadual. O mapa 01 abaixo ilustra o ano de inserção dos municípios da Região 

Metropolitana de Natal. 

MAPA 01 – Municípios da RMN e seu ano de inserção 

Fonte: Costa (2017). 

Originalmente, a RMN era composta pelos municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, Macaíba, Ceará-Mirim e Extremoz, sendo depois adicionados os municípios de São José de 

Mipibú e Nísia Floresta (LCE 221/02), Monte Alegre (LCE 315/05), Vera Cruz (LCE 391/09), 

Maxaranguape (LCE 485/13) e, mais recentemente, Ielmo Marinho (LCE 540/15) e Arês e Goianinha 

(LCE 559/15). Apesar da RMN ser formalmente instituída, em alguns desses municípios não pode ser 

observado o processo de conurbação que caracteriza uma região metropolitana, o que deixa implícito 
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que as suas adições foram parte de um jogo político, no qual interesses eleitorais tiveram grande peso 

para a atual configuração territorial da RM potiguar. 

Além disso, tem-se em evidência a metrópole funcional6, composta pelos municípios de Natal, 

Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz, da metrópole institucional, composta 

pelos anteriores e demais municípios. A metrópole funcional concentra o maior fluxo de atividades, 

dinâmicas e migração da RMN, integrando-se através da conurbação física-territorial, configurando-se 

como o centro produtivo-acumulativo da própria RM. 

A LCE 152/97 também instituiu a principal ferramenta de gestão metropolitana do estado: o Conselho 

de Desenvolvimento Metropolitano de Natal (CDMN). Tal conselho tem como função, entre outras 

atribuições, promover a integração dos serviços comuns da RMN, autorizando, executando e 

fiscalizando obras e serviços públicos que defendam e fortaleçam o interesse metropolitano. 

O CDMN é vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento (SEPLAN), tendo como presidente o 

Secretário da referida pasta. A composição restante se divide em prefeitos dos municípios integrantes 

da RMN e 01 (um) assento para o Parlamento Comum da própria RM. É válido ressaltar que o CDMN 

tem caráter consultivo e deliberativo e, como lembra Almeida (2014), ganha importância por ser a 

principal ferramenta da gestão metropolitana no Rio Grande do Norte. 

O CDMN chegou a ser desativado, em 2010, por falta de cooperação dos gestores municipais entorno 

da discussão da metrópole, bem como pela ausência de coordenação por parte do governo estadual 

(COSTA, 2017), ganhando um novo fôlego ao ser reativado com a promulgação do EM pelo Governo 

Federal em 2015, que exigia a funcionalidade desse órgão na gestão das RMs. Junto com a sua 

reativação, foram instituídos oito grupos temáticos de discussão metropolitana: resíduos sólidos; 

mobilidade metropolitana; segurança pública e defesa social; saúde; educação, cultura e esportes; 

agricultura familiar; cidades inteligentes; e Estatuto da Metrópole. Durante a reunião do CDMN, os 

gestores presentes fizeram menção à importância na construção de políticas públicas compartilhadas 

para, desse modo, chegar a soluções coletivas, mas depois de algumas reuniões, as atividades foram 

descontinuadas (COSTA, 2017). Tal fato demonstra a importância da implementação do Estatuto da 

Metrópole no firmamento da gestão metropolitana e na elaboração dos planos metropolitanos no Brasil. 

Embora haja a existência do Conselho, as atividades do ente estadual direcionadas à gestão 

metropolitana encontram-se sem qualquer expressão significativa, mostrando sua ausência no campo 

das ações cooperativas da gestão da RMN, prendendo-se aos debates e discussões do tema metropolitano 

(ALMEIDA, 2014). De acordo com Almeida (2014), a ausência de identidade metropolitana entre os 

municípios das RMs, aliada à prevalência do pensamento do “municipalismo autárquico”7, torna 

difícil a integração da metrópole em volta do pensamento coletivo. Isso impacta na divisão de 

                                                        
6 OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES (2012). 
7 Ver FERNANDES; WILSON (2013). 



 

 ST 08 – FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1185 

responsabilidades e na distribuição de serviços, reduzindo o campo de atuação para o nível local, 

negligenciando o tema metropolitano. 

Tentando reverter esse quadro, o Governo estadual propôs, em 2007, o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável da Região Metropolitana de Natal - Natal Metrópole 2020, como parte das ações do 

Programa RN Sustentável. O plano conta com dois volumes, um apresentando diagnósticos e tendências 

de cenários para o estado do RN e, no outro, sobre ações e projetos estratégicos a serem 

implementados, bem como modelos de gestão que podem ser utilizados para a implementação das 

estratégias desenvolvimentistas da Região Metropolitana de Natal até o ano de 2020. Contudo, o plano 

não foi aprovado pelo CDMN mesmo sendo debatido amplamente no Conselho (SILVA et al., 2016). 

Nesse sentido, Clementino e Pessoa (2013) destacam que a RMN, apesar de apresentar sinais claros de 

metropolização, ainda não se configura como um aglomerado urbano propriamente metropolitano, uma 

vez que não foram empreendidos esforços no intuito de intensificar o planejamento e a gestão na RMN. 

No contexto dessa discussão, a sessão a seguir explanará os resultados da pesquisa, apresentando a 

percepção das gestões estadual e municipais acerca da implementação do Estatuto da Metrópole (Lei 

nº 13.089/2015) na RMN. 

4. A RMN e o desafio da cooperação 

A presente pesquisa investigou as ações atualmente executadas visando à implementação do Estatuto 

da Metrópole nos municípios que integram a Região Metropolitana de Natal, bem como pelo Governo 

estadual. Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com representantes de municípios 

(Secretários Municipais de Planejamento) e do ente estadual (Coordenador da Coordenadoria da 

Região Metropolitana de Natal – CRM). 

Além disso, como dito anteriormente, foi possível acompanhar as atividades em quatro reuniões do 

Fórum dos Secretários de Planejamento da Região Metropolitana de Natal; participar de dois eventos: a 

Oficina de Capacitação para Elaboração do PPA 2018-2021 dos Municípios que integram a RMN e o 

Fórum Interconselhos de Natal, ambos realizados no contexto da elaboração do Plano Plurianual do 

município de Natal. 

A desejada integração dos três níveis de entes federativos para a gestão metropolitana resulta na 

necessidade de convergência de ações e do planejamento para o desenvolvimento do território 

metropolitano. Contudo, a individualidade e o olhar próprio à sua gestão são um dos principais desafios 

a serem superados para o desenvolvimento das ações metropolitanas. 

Considerando esses aspectos, inicialmente, serão apresentados os resultados da pesquisa realizada 

junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, o qual, por determinação legal, deve assumir a 

postura de ente articulador e coordenador das ações em nível metropolitano. 
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Quando questionado acerca da compreensão da RMN, o gestor estadual destacou que a “[...] 

configuração histórica da região da forma como foi criada [...] está totalmente discrepante da realidade” 

(COORDENADOR CRM, 2017), expondo a existência do processo de conurbação em apenas cinco 

dos catorze municípios da RMN, os quais apresentam dinâmicas (socioeconômicas, demográficas e 

metropolização) diferentes entre si. 

O coordenador da RMN destacou que inexiste “identidade metropolitana nos habitantes dos catorze 

municípios que compõem a Região Metropolitana de Natal”, fazendo com que “[...] as pessoas ainda 

não tenham a compreensão do sentimento de ser um cidadão metropolitano e não apenas um cidadão 

municipal que só enfrenta problemas locais [...] (COORDENADOR CRM, 2017). Tal questão acaba 

por gerar desafios no que tange à concretização de soluções para problemas comuns na RMN, seja 

devido à ausência de compreensão pela sociedade, seja em função da inexistência de ações dos governos 

municipais. 

No que diz respeito a atuação do Governo do estado do RN na gestão da região metropolitana, o 

gestor frisou que as responsabilidades do ente estadual é “[...] concomitante com mesma 

responsabilidade que têm os gestores municipais [...] isso porque todos eles perpassam por suas camadas 

de responsabilidade diante do pacto federativo” (COORDENADOR CRM, 2017). Além disso, 

ressaltou que: “esse pacto [...] divide sobre o mesmo segmento de atuação do papel do município e do 

estado, sobretudo, nesse tema de região metropolitana [...] o município tem como naturalidade olhar 

para seu próprio umbigo e o estado tem por obrigação de olhar o todo [...]” (COORDENADOR CRM, 

2017). 

No entanto, conforme destacado anteriormente, o Governo estadual deve assumir a função de 

coordenar o processo de planejamento, o que ocorreria por meio do Conselho de Desenvolvimento 

Metropolitano de Natal, espaço institucional que reúne as gestões municipais para tomada de decisões 

na RMN. Quando indagado a respeito da atuação do CDMN, o Coordenador da CRM deixa claro que o 

Conselho existe, mas que hoje “[...] na medida em que se tem eleição no Brasil de governo intercalada 

com eleição de prefeito, de dois em dois anos, inevitavelmente você tem alteração nesse Conselho e que 

muitas das vezes você perde um trabalho todo que foi construído [...]” (COORDENADOR CRM, 

2017). 

No que tange à adesão dos municípios nas ações desenvolvidas pelo estado, por meio do CDMN, o 

gestor enfatizou que “[...] todos os municípios praticamente fazem seus planos [...] mas nenhum 

dialogou com o outro e nem muito menos com o estado”. Ainda destacou que “[...] no ano de 2015 nós 

criamos grupos de trabalho em que estávamos discutindo essa integração e, como estava dizendo [...] os 

prefeitos mudam e isso acaba com tudo que tentamos construir” (COORDENADOR CRM, 2017). 

Acerca do assunto, Andrade (2010) pontua que o fortalecimento dos arranjos formais é uma condição 

necessária a fim de reduzir as problemáticas metropolitanas. Para tanto, as dinâmicas de 
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funcionamento das RMs devem ocorrer baseadas no processo de cooperação e coordenação. A 

respeito da RMN, pode-se destacar a fragilidade das relações intergovernamentais no que tange à 

questão metropolitana. Acerca dessa temática, o Coordenador da CRM afirmou que: 

não há conformidade urbanística na região metropolitana e que simplesmente se deixe 
edificar com uma velocidade de se ofertar serviços públicos [...] impactando 
fortemente em sua dinâmica de funcionamento [...] além disso, não há uma 
cooperação efetiva com os municípios, pois os prefeitos não se comunicam com o 
poder estadual” (COORDENADOR CRM, 2017). 

A partir da percepção obtida com a pesquisa realizada junto ao Governo do Estado, tornou-se 

essencial investigar tais aspectos junto aos municípios selecionados para a pesquisa. Nesse sentido, 

inicialmente, questionou-se aos Secretários de Planejamento qual o entendimento acerca dos problemas 

metropolitanos na RMN. O Quadro 01 demonstra a existência de compreensões convergentes: 

QUADRO 01 – Entendimento dos Problemas Metropolitanos pelos Secretários de 
Planejamento 

 
Fonte: Costa, 2017. 

Diante das respostas, foi verificado que o entendimento acerca de problemas metropolitanos pode ser 

compreendido como aquele comum entre os entes municipais, que por serem mais complexos exigem, 

para sua solução, a adoção de estratégias de ações supralocais. 

A despeito dessa compreensão, na visão dos Secretários de Planejamento, quando questionados acerca 

da dinâmica de funcionamento da região, também foi possível constatar a fragilidade das relações, 

conforme exposto no Quadro 02:  
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QUADRO 02 - Dinâmica de funcionamento da RMN 

 
 

Fonte: Costa, 2017. 

Dentro desta lógica de funcionamento, caberia ao Governo do estado do RN atuar de maneira proativa 

no contexto metropolitano, em virtude lógica do seu papel de coordenação expresso na Constituição 

de 1988 (art. 25). Já os municípios, poderiam promover a inclusão de acordos municipais facilitando a 

execução de funções públicas de interesse comum, o que contribuiria no fortalecimento da questão 

metropolitana. Entretanto, destaca-se que as lógicas de coordenação e cooperação nunca foram 

prioridades dos governos locais, tampouco do Governo estadual nos 20 anos de existência de RMN 

prejudicando a gestão da região. Nesse sentido, os gestores municipais afirmaram que sua atuação na 

RMN era limitada, enquanto entes governamentais, conforme consta no Quadro 03 abaixo: 

QUADRO 03 - Atuação dos Municípios na Região Metropolitana de Natal 

 
 

Fonte: Costa, 2017. 

Cabe ressaltar que apesar dos municípios terem sido instituídos como entes administrativos, estes não 

possuem a mesma função dos estados, no que compete à questão metropolitana. Desse modo, ao 

afirmar, em sua fala, que os entes têm a mesma atuação, o gestor estadual parece desconhecer as 

incumbências que a Constituição de 1988 delegou a cada ente. Em relação aos municípios, apesar de 

sua atuação ser também reduzida, os Secretários de Planejamento afirmam estarem se inserindo nas 

discussões da RMN por meio de atividades propostas pelo município de Natal (Fórum dos Secretários 
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e Oficina de elaboração do PPA), em razão da existência de problemáticas que perpassam seus 

territórios, assim como a implementação do Estatuto da Metrópole. 

Dessa forma, cabe ressaltar que o planejamento e a implementação do EM no tocante ao 

compartilhamento de ações e estratégias é ideal para se atingir a solução de problemas comuns. Ao 

verificar tal questão na Região Metropolitana de Natal, contudo, é constatado que o planejamento 

compartilhado não se concretiza no contexto da Região. Evidencia-se, aqui, na verdade, a existência 

de uma discreta articulação intrametropolitana. Entretanto, é válido salientar que os primeiros passos 

para o estabelecimento desta articulação ocorreram devido à implementação do Estatuto da Metrópole. 

No que tange ao funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de Natal, os gestores 

municipais apontaram a carência de organização da instituição. Tal fato se constitui como um 

agravamento na gestão metropolitana potiguar, visto que o CDMN é o órgão gestor da Região 

Metropolitana de Natal. Abaixo, são apresentadas as percepções dos gestores municipais acerca do 

CDMN: 

QUADRO 04 - Espaço de Planejamento Compartilhado na Região Metropolitana 
de Natal 

 
 

Fonte: Costa, 2017. 

Ao problematizar tal questão, Almeida et al (2015) frisa que por coordenação pode-se compreender o 

processo que tem por funções estruturar e ordenar as ações e estratégias prioritárias em um 

determinado território. Todavia, mediante os dados obtidos pelas entrevistas, juntamente com a 
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literatura consultada, foi possível averiguar no caso da RMN uma carência e insipiência da atuação do 

Governo do Estado do RN para com a esfera de desenvolvimento metropolitano, uma vez que não utiliza 

de suas atribuições de coordenação e administração na Região. 

Nesse contexto, uma das ações propostas para solucionar a ausência de coordenação na RMN partiu 

da Secretaria de Planejamento de Natal (SEMPLA) no ano de 2016, a partir de um conjunto de 

reuniões com os municípios integrantes da região metropolitana que ficou conhecido como Fórum dos 

Secretários de Planejamento da RMNatal. 

Inicialmente, o Fórum surgiu como uma resposta à questão central da época - a Crise Econômica de 

2016. Nesse sentido, foram realizadas discussões a respeito das finanças públicas municipais, a partir 

das quais surgiu a ideia de criação de um Fórum a ser formado pelos Secretário de Planejamento de cada 

município. Em 20178, esse espaço de debate passou a discutir a possibilidade de promover ações 

conjuntas nos PPAs com vistas à implementação do Estatuto da Metrópole na RMN. Cabe-se ressaltar, 

no entanto, que o Fórum dos Secretários de Planejamento da Região Metropolitana de Natal, no 

momento, encontra-se em fase de formalização, estando seu regimento interno em análise pelos futuros 

participantes. 

Atualmente, o município de Natal se apresenta como coordenador das atividades do Fórum no que 

pese as ações propostas de desenvolvimento metropolitano e articulador de políticas de cooperação. 

Além disso, o município, por meio da SEMPLA de Natal, é referência para os demais no tocante ao 

processo do próprio planejamento, uma vez que, de acordo com os demais Secretários (informação 

obtida durante a reunião do Fórum realizada no 09 de março de 2017), Natal é o único município que, 

de fato, planeja. Enquanto os outros municípios restringem sua atuação à administração e à execução 

das finanças públicas, sendo consequência da incorporação de Planejamento, Administração e/ou 

Finanças em uma mesma pasta, o que foi observado em cinco, dos setes municípios estudados neste 

trabalho. 

Durante o processo de elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 do município polo, a SEMPLA de 

Natal observou a necessidade de considerar, em sua linha de atuação externa, além da participação 

social, o diálogo com municípios da RMN. Desse modo, com vistas à implementação de ações de 

cooperação na Região Metropolitana de Natal, para execução de funções públicas de interesse comum 

em uma RM, como dispõe o EM (art. 3º, § único), a SEMPLA de Natal propôs a elaboração de ações 

integradas que devem constar nos Planos Plurianuais dos municípios que integram a região. Para 

                                                        
8 Considerando a mudança de gestão em alguns municípios após o pleito eleitoral, Natal retomou as 
atividades do Fórum com os municípios da RMN, em que buscou criar uma atmosfera de pactuação entre os 
entes. O início das novas gestões trazia consigo a necessidade de elaboração dos PPAs pelos municípios, o qual 
culminou na discussão a respeito do planejamento governamental. Dessa forma, a SEMPLA de Natal 
apresentou aos demais entes a sua nova metodologia, a qual estava pautada em duas linhas básicas de 
atuação: uma interna e outra externa. A linha interna consistia na promoção da integração entre os órgãos 
municipais, enquanto a linha externa, por outro lado, abrangia tanto o diálogo com os municípios da RMN, 
quanto o fortalecimento do processo de participação social. 
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tanto, foi elaborada, em conjunto com os demais entes, a ação “Fortalecimento da Governança 

Metropolitana”, elencando-se como metas: 

• Elaborar o Plano de Desenvolvimento Natal Cidade Integrada. 

• Fortalecer o Fórum dos Secretários de Planejamento da Região Metropolitana. 

• Criar o Fundo Municipal de Políticas Metropolitanas. 

• Envolver 100% dos Municípios da Região Metropolitana de Natal nas discussões sobre 
soluções dos problemas comuns. 

Para auxiliar os demais os municípios da RMNatal na elaboração dos seus PPAs, bem como na 

inclusão da ação proposta, a SEMPLA de Natal em parceria com o Observatório das Metrópoles - 

Núcleo Natal, realizou uma Oficina de Capacitação9 para Elaboração dos PPAs dos Municípios da 

RMNatal (2018-2021). Cabe ressaltar que o PPA do município polo já foi aprovado pelo Legislativo e 

o plano dos demais municípios se encontra em processo de elaboração. Nesse sentido, não há uma 

garantia de que os esses irão inserir a ação elaborada em conjunto em seus PPAs. 

Convém destacar, a partir da observação direta das reuniões do Fórum dos Secretários Municipais de 

Planejamento da RMN, que os gestores, ao debaterem acerca das exigências de implementação do 

Estatuto da Metrópole, demonstraram preocupação sobre as ações que recaem aos municípios, uma 

vez que dependem diretamente de um primeiro movimento do Governo do Estado para implementação 

do EM. Isso porque, segundo a Lei, o Governo estadual deverá elaborar e implementar o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da RM para que, assim, as gestões municipais possam 

compatibilizar seus planos diretores (PDs) (§ 3º, Art. 10). 

No caso da Região Metropolitana de Natal, a gestão estadual não promoveu nenhum debate com os 

municípios acerca da elaboração e implementação de tal plano, o que dificultará por consequência a 

compatibilização dos PDs. Desse modo, possivelmente temendo um possível processo de improbidade 

administrativa, os Secretários passaram a participar das reuniões do Fórum, bem como trabalhar na 

proposta elaborada pela SEMPLA de Natal na compatibilização de ações integradas por meio do 

mecanismo constitucional, administrativo e orçamentário dos Planos Plurianuais 2018-2021, dos 

municípios componentes da Região. Tal estratégia dos municípios pode ser vista como uma forma legal 

de blindagem por não terem cumprido o que determina o EM acerca das suas atribuições 

(compatibilização de seus Planos Diretores ao PDUI), em razão da omissão do Governo do Estado para 

se instituir o PDUI. 

Diante do exposto, chama-se atenção para a coordenação atualmente exercida pelo município de Natal 

nas questões metropolitanas, bem como a atuação e o esforço do mesmo para fortalecer a gestão e a 

                                                        
9 Estavam presentes na Oficina de Capacitação representantes dos municípios de Natal, Parnamirim, Ceará-
Mirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz, Nísia Floresta, Monte Alegre e Goianinha. 
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governança metropolitana na RMN, dada à ausência de ações por parte do Governo do Estado do RN 

nesse aspecto. Apesar disso, apenas futuramente é que se poderá apresentar se essa coordenação 

exercida por Natal obteve resultados efetivos na gestão da RMN. 

A respeito do Estatuto da Metrópole, tanto o Coordenador da CRM, quanto os Secretários de 

Planejamento, reconhecem a fundamental importância da Lei para o processo de planejamento e gestão 

no contexto metropolitano, muito embora existam dificuldades em sua implementação. Os 

apontamentos realizados pelos gestores municipais sobre o EM estão retratados a seguir no Quadro 05. 

O gestor estadual, por sua vez, apresentou a lei como uma forma de “[...] propiciar e fomentar que os 

municípios e as regiões metropolitanas façam seu planejamento integrado. É de uma importância 

impressionante e um instrumento que estamos engatinhando” (COORDENADOR CRM, 2017). 

QUADRO 05 – A opinião dos Secretários de Planejamento em relação ao EM 

 
 

Fonte: Costa, 2017. 

O Estatuto da Metrópole é o novo marco regulatório urbanístico metropolitano brasileiro que 

estabelece normas gerais para regular as funções públicas de interesse comum nas regiões 

metropolitanas e em aglomerações urbanas. Nele estão dispostas as diretrizes gerais para o 

estabelecimento do planejamento e da gestão. Portanto, pode-se afirmar que o EM constitui mais um 

avanço do marco jurídico urbanístico e metropolitano no país. 

Ao verificar as respostas dos Secretários é perceptível que seis dos sete entrevistados tem 

conhecimento em relação ao Estatuto da Metrópole, compreendendo a sua importância para uma boa 

governança e gestão metropolitana na RMNatal. Destoando dos demais, o Secretário da SEMPLA de 

São Gonçalo do Amarante não entende o Estatuto como uma ferramenta atribuída a toda RM, eximindo- 
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se da responsabilidade de implementar os instrumentos necessários. Destaca-se que tal aspecto poderá 

resultar, por consequência, em futura condenação por improbidade administrativa ao cargo do Prefeito 

do município, porquanto, a Lei n° 13.089/2015 atribui caráter de obrigatoriedade ao cumprimento dessa 

regra. Ademais, o município de São Gonçalo do Amarante - considerado integrante da metrópole 

funcional (FERREIRA, 2016) e município de alta integração com o polo metropolitano 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2012) - ao optar pela não aderência ao EM, pode dificultar 

a implementação da Lei na RMN, bem como prejudicar o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão 

governamental, uma vez que mantém uma crescente interação no espaço metropolitano. 

Em relação ao modo como estão viabilizando a implementação das ações que o Estatuto da Metrópole 

(Lei nº 13.089/2015) destacam sob suas responsabilidades, ambas esferas de poder demonstram estar 

atuando de modo diferente. A gestão estadual optou por utilizar o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável da Região Metropolitana de Natal - Natal Metrópole 2020 como um respaldo ao que 

determina o EM na instituição do PDUI. A justificativa do Coordenador da CRM para tal ação é de 

que “[...] iremos propor uma nova configuração para o Plano quando Natal iniciar seu processo de 

revisão do Plano Diretor, pois assim poderemos adequar o Plano ao que diz o Plano Diretor de Natal” 

(COORDENADOR CRM, 2017). O gestor ainda destacou que: 

[...] a atualização desse Plano é caminho correto a seguir [...] pois ainda temos como 
intenção a institucionalização de uma agência que traga para a base técnica dos 
municípios uma perenidade de planejamento e execução, isso por meio da atualização 
do Plano em vigor que foi elaborado para uma visão de Natal 2020, ou seja, estamos 
dentro prazo” (COORDENADOR CRM, 2017). 

Destaca-se, no entanto, que o Plano em questão data do ano de 2006 e na decorrência dos últimos dez 

anos, a Região Metropolitana de Natal passou por inúmeras mudanças, desde a inserção de mais cinco 

municípios na região, bem como as transformações de ordem urbanística ocorridas na RMN por causa 

da Copa do Mundo FIFA 2014 e da inauguração do Aeroporto Internacional Governador Aluízio 

Alves em 2014. Ademais, segundo o EM (§ 3º10,do art. 10), a norma estabelece que as administrações 

locais que compõem as RMs devem adequar os planos diretores às diretrizes do PDUI de sua respectiva 

unidade territorial urbana, não o inverso, como afirma o representante do Governo do Estado do RN. 

Além disso salienta-se que o município de Natal, durante o período da entrevista, já havia iniciado o 

processo de revisão do seu Plano Diretor. No entanto, não houve movimentação por parte do Governo 

do Estado no sentido de realizar o que afirmou o gestor. 

Com relação aos gestores municipais, estes indicaram posicionamentos particulares a respeito do 

Estatuto da Metrópole, conforme consta no Quadro 06 abaixo. 

                                                        
10 Art. 10. As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com plano de 
desenvolvimento urbano integrado, aprovado mediante lei estadual. [...] § 3º Nas regiões metropolitanas e nas 
aglomerações urbanas instituídas mediante lei complementar estadual, o Município deverá compatibilizar 
seu plano diretor com o plano de desenvolvimento urbano integrado da unidade territorial urbana. 
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QUADRO 06 - Ações de Implementação do Estatuto da Metrópole nos Municípios 
da RMN 

 

 
Fonte: Costa, 2017. 

Quando verificadas as ações de implementação do EM nos municípios, a partir do que apresentaram 

os gestores, pode-se ressaltar o município de Natal como aquele que está trabalhando para a integração 

de ações - mediante o compartilhamento no PPA - com vistas a plena execução das FPICs, como 

prediz o Estatuto. Há de se acrescentar também o esforço em institucionalizar o Fórum dos Secretários 

de Planejamento da RMNatal em razão da inoperância do CDMN. 

Os municípios de Macaíba e Nísia buscam compreender aquilo que o EM atribui como suas 

responsabilidades municipais para que o possam atendê-lo, bem como estão participando do Fórum dos 

Secretários com o objetivo de implementar o mecanismo e se integrarem aos demais municípios como 

região metropolitana. 

Os municípios de Parnamirim e Extremoz, apesar de participarem do Fórum ainda não chegaram a tratar 

da Lei em seus municípios. O gestor da SEPLAF apontou que o trabalho não foi introduzido em sua 

secretaria, pois há pouco iniciaram sua gestão. 

O município de Ceará-Mirim, por sua vez, está focado nas demandas internas. Dessa forma, não estão 

aplicando nenhuma ação para implementação do EM. O município de São Gonçalo do Amarante 

também não apresenta nenhuma ação de implementação, segundo o Secretário, caracterizando-se como 

um obstáculo na ampliação de mecanismos para implementação do Estatuto. 

Desse modo, é possível verificar, pela percepção dos gestores municipais, que muitos são os desafios 

para implementação do Estatuto da Metrópole na RMN no tocante aos processos de cooperação e 
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coordenação. 

Quanto à governança metropolitana na região, a partir de todo o exposto, pode-se ser verificado no que 

diz respeito à estrutura de planejamento na RMN, o governo estadual detém sua coordenação, como 

posto no art. 25, § 3° da CF de 1988. Apesar de exercer esse papel formalmente, a pesquisa 

demonstrou que a articulação exercida sobre os municípios é baixa (quase nula), pois a capacidade de 

interferência nos projetos de impacto é inexistente. Ressalta-se ainda que a gestão estadual nunca 

procurou incentivar a criação de um Fundo Metropolitano com vistas ao financiamento na região, o que 

demonstra ser algo agravante na resolução de problemas comuns. 

No que toca ao CDMN, este só se reuniu uma vez entre 2008 e 2015, sendo também evidenciado o 

esvaziamento por parte dos gestores públicos municipais. Todavia, dada a exigência de implementação 

do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado por parte do Estatuto da Metrópole, o CDMN foi 

reinstalado em 19 de agosto de 2015. 

Quanto ao polo metropolitano, Natal, apesar de exercer a figura de município coordenador da região, 

possui baixa aderência ao tema metropolitano, em que pese tímido esforço em 2013 de articular um 

Plano sem sucesso. Contudo, dada a criação do Fórum dos Secretários e sua coordenação, é verificado 

o desenvolvimento de articulação metropolitana, apesar de discreta. Em relação às ações de 

cooperação, é identificada a presença de alguns exemplos de consórcios bilaterais (lixo apenas para 

destinação, saneamento), mas são experimentos locais de pouco alcance aos demais. Mas a partir do 

Fórum, Natal passa a ser articulador de políticas de cooperação, caso os PPAs dos municípios venham 

a incorporar a ação de interesse comum proposta pela Secretaria de Planejamento de Natal. 

No que diz respeito à estrutura de planejamento, é possível verificar que o planejamento é incipiente e 

passou a ser realizado a partir das reuniões do Fórum dos Secretários. Como resultado, foi estipulada 

uma ação em comum que poderá ser abordada nos Planos Plurianuais municipais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O histórico da institucionalização das primeiras RMs teve início em um regime ditatorial. Somente 

após a promulgação da Constituição de 1988 foi dada a autonomia aos entes para a discussão da 

gestão de seu território. Contudo, essa autonomia acabou gerando uma visão individualista de 

autogestão territorial que, aliado à falta de um instrumento que estruturasse e estipulasse a cooperação 

e coordenação entre esses entes, resultou na fragilização da gestão metropolitana. 

A regulamentação das RMs, presente desde a Carta Magna de 1988, ressurgiria com um novo fôlego a 

partir da promulgação do Estatuto da Metrópole, vinte e sete anos após, em 2015. A promulgação 

recente dessa normativa demonstra-se, no caso dos municípios estudados, no fato de que os prefeitos 

ainda estão começando a entender a Lei, ou sequer voltaram sua atenção para ela. 
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No caso em tela, Natal, o município polo da RMN, é a único que propôs ações de modo compartilhado 

com os demais municípios numa ferramenta institucional, qual seja, o Plano Plurianual, ganhando uma 

“liderança” e tornando-se exemplo de protagonismo frente ao preconizado no EM. 

Essa liderança adquirida por Natal auxiliou no encabeçamento, de sua parte, no processo de instituição 

do Fórum dos Secretários de Planejamento, órgão ainda em construção surgido por razões de melhor 

planejamento público das finanças e resultou no principal espaço para discussão dos problemas 

metropolitanos. O Fórum é uma alternativa ao, atualmente, inoperante CDMN, ensejando a 

possibilidade de construção efetiva de ações cooperadas para a resolução de problemas comuns dos 

municípios da RMN. O Coordenador da CRM corrobora no relato ao reconhecer a falta de atividades 

do CDMN, colocando a culpa na rotatividade dos cargos eletivos municipais que inviabilizam a 

perenidade das ações propostas nessa arena. Contudo, o Governo do Estado falha em reconhecer seu 

papel de coordenador na RMN, situação essa ratificada pela literatura, que resulta, como frisam Andrade 

e Clementino (2007), nos municípios componentes de RMs estabelecendo mecanismos de cooperação 

para a resolução das questões metropolitanas. 

Portanto, há de se concluir que as ações do governo estadual voltadas à instituição da coordenação e 

cooperação são ineficazes, restando aos municípios a construção de uma alternativa de uma 

“blindagem”, assegurando eles mesmos o cumprimento ao EM. Conforme resultados, portanto, a 

RMN é uma metrópole em estrutura embrionária, podendo-se tirar proveito desse status, uma vez que 

permite adequações pautadas a luz do EM e das iniciativas do município polo. 
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UM OLHAR SISTEMÁTICO PARA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA NO BRASIL: 
UM ESBOÇO A PARTIR DO SUS E SUAS 

Vitor Cândido Leles de Paulo, Secretaria de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento Social | MG 

RESUMO 
O artigo, partindo de arranjos institucionais e estruturas de governança mais amadurecidas como os Sistemas 
Únicos de Saúde e de Assistência Social (SUS e SUAS), estrutura qual é o arranjo ou desarranjo da 
administração pública no Brasil com base nos seguintes eixos: (a) instâncias de gestão ou lócus institucional; (b) 
marco legal, (c) instituições de controle social, e negociação e pactuação, (d) financiamento. Compreende-se que 
um olhar sistemático para a gestão pública seria uma alternativa para que a área se transforme em agenda perene, 
independente de transições entre governos, contribuindo para que a máquina estatal seja espaço de progressiva 
profissionalização ao substituir o curto prazo pelo longo, e invertendo uma lógica da patronagem e do 
empreguismo pela capacitação e formação dos quadros governamentais. Entretanto, o trabalho também aborda 
limitações e atores de veto a uma arregimentação sistemática. 
Palavras-chave: políticas de gestão pública; sistema único de saúde; sistema único de assistência social; 
arranjos institucionais. 
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UM OLHAR SISTEMÁTICO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO 
BRASIL: 
UM ESBOÇO A PARTIR DO SUS E SUAS 

PAULO, Vitor Cândido Leles de 

INTRODUÇÃO 

A administração pública, principalmente, em momentos de crise econômica e/ou política sempre é 

demonizada enquanto o antro da ineficiência, da má aplicação dos recursos públicos, do excesso de 

burocracia, da baixa confiabilidade e morosidade. O servidor público, comumente, é retratado como 

figura que não inspira confiança, tem baixa produtividade, que busca somente a estabilidade do 

vínculo empregatício, recebe vencimentos relativamente superiores em relação ao mercado e que 

prioriza os interesses privados e corporativistas aos públicos, demonstrando baixa vocação. Mesmo 

que pesquisas, boas experiências e uma relativização cuidadosa em relação às comparações ao setor 

privado sejam feitas, esta caracterização do Estado e do serviço público embasa argumentos políticos e 

visões econômicas em relação ao papel reservado ao Estado e suas funções específicas. 

De certo, o que pode se afirmar é que esta narrativa pode ser complementada por algumas situações 

fáticas em relação à gestão pública. Seja pela necessidade de contínuo ajustamento federativo; pela 

ausência de indicadores e índices de gestão pública que reflitam a capacidade burocrática e os 

resultados em políticas públicas; a fragmentação das políticas públicas e a falta de visão holística para 

os problemas coletivos; as descontinuidades em relação aos projetos, programas e políticas devido ao 

descompasso entre a visão eleitoral de curto prazo e o longo prazo que as mudanças duradouras 

requerem. 

Toda essa narrativa em relação ao Estado, o cenário econômico internacional, os receituários das 

agências internacionais, o contexto socioeconômico nacional, o sistema político e a Constituição 

vigente foram importantes componentes para ditar as iniciativas e os conteúdos das tentativas de 

reforma do aparelho do Estado no Brasil. Quase todos os governos apresentaram diretrizes nessa 

perspectiva, porém três se destacam: (i) Getúlio Vargas com o modelo Daspiano; (ii) o Decreto-lei 200 

no período militar; e (iii) o Plano Diretor de Reforma e Aparelho do Estado – PDRAE organizado pelo 

MARE no governo Fernando Henrique Cardoso. 

Em uma interpretação da trajetória da administração pública e Estado brasileiro, a partir dos trabalhos 

de Bresser-Pereira (1998), Paes de Paula (2005), Abrucio (2007), Costa (2008), Abrucio, Pedroti e Pó 

(2010), Graef (2010), Loureiro, Olivieri e Martes (2010), Nunes (2010) e Carneiro e Menicucci 

(2011), observou-se justamente a necessidade de buscar alternativas que tornem a administração 

pública uma agenda mais perene e institucionalizada, que não fique a cargo e submissa a veleidades 

partidárias e eleitorais ou a interesses corporativistas/classe, tornando-se efetivamente agenda de 
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Estado. 

O objetivo geral nesta proposição é uma tentativa de esboçar uma abordagem mais sistemática para a 

administração pública, propriamente para as políticas de gestão pública, buscando argumentos nos 

sistemas de políticas públicas setoriais (SUS e SUAS), a partir de seus respectivos arranjos 

institucionais, sem, contudo, adentrar aos desafios de cada um desses sistemas. Essa perspectiva surge 

da percepção de que as políticas de gestão/administração pública são agendas políticas descontínuas 

no Brasil (CAPELLA, 2008) e que aparece de forma inconsistente e incompleta nos períodos de crises 

econômicas com o mote da redução das funções do Estado. Outra justificativa para a utilização dos 

SUS e SUAS como modelos para a proposição deste artigo também parte da premissa de que os 

sistemas foram arranjos construídos a partir de imbricado processo de indução vinda dos entes 

subnacionais e dos movimentos sociais. Considerados alternativas para tornar o federalismo mais 

cooperativo, estes arranjos são caminhos para descentralizar políticas públicas, ter permanência e 

continuidade na prestação de serviços, com participação social e estrutura de financiamento. 

Embora não seja regra, em sentido mais local e estadual, a máquina pública ainda é permeada por 

patronagem/empreguismo, práticas patrimonialistas e clientelistas, além de contar com quadros pouco 

politizados e de baixa qualificação profissional. Nesse sentido, uma abordagem sistemática tem a 

capacidade de regulamentar esta área buscando dar uniformidade nas contratações; procedimentos 

mais ágeis e democráticos; universalidade nos processos seletivos e elegibilidade das políticas 

públicas; e transparência aos gastos e à gestão da máquina. 

1. Explorando os arranjos das políticas de saúde e assistência social 

Embora a estrutura do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) se espelhe na experiência do 

Sistema Único de Saúde (SUS), tanto as áreas da saúde quanto da assistência social se efetivam como 

direitos sociais básicos na Constituição da República de 1988. Com trajetórias peculiares que serão 

abordadas brevemente nesta seção, os direitos socioassistenciais e de saúde fazem parte do “sistema” 

de proteção social ou de seguridade social do Brasil, compondo a parcela não contributiva. Ou seja, 

são ações, serviços, programas, projetos ou benefícios que independem de contribuições prévias do 

indivíduo ou da família, diferentemente da estrutura anterior baseada no acesso somente a quem 

contribuía através do emprego formal e/ou do sentimento de “ajuda” em torno da assistência. Somente 

tinham acesso os que se filiavam a previdência, que pagavam mensalidades ou recolhiam impostos. 

Nesta trajetória, os sistemas foram arranjos institucionais encontrados para que todos os cidadãos da 

federação pudessem ter acesso aos mesmos direitos com um mínimo padrão de oferta, respeitando a 

autonomia dos entes e buscando equidade na promoção. Um sistema único se caracteriza por ser um 

modelo de oferta de todas as ações e serviços de determinada área providas, seja pelo Estado, setor 

privado ou terceiro setor, baseadas em marco legal universal que determine: (a) as diretrizes e 
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objetivos gerais, (b) a divisão de responsabilidades entre os entes federados, (c) o formato de 

financiamento, (d) os níveis de atendimento de acordo com o porte do ente, (e) a formação acadêmica 

dos profissionais, (f) as ações e serviços que podem ser considerados como parte daquele sistema e (g) 

demais estrutura de governança, com as instâncias negociação, pactuação e de controle social. 

Destaca-se a importância dos SUS e SUAS como estratégias para lidar com o imbricado federalismo 

brasileiro e o desafio da descentralização das políticas públicas e recursos federais. Outro ponto 

importante é que a construção de ambos os arranjos teve participação fundamental do “Movimento 

Sanitarista”, no caso da saúde, e dos profissionais de Serviço Social na assistência social, reforçando a 

influência dos movimentos sociais na aprovação e institucionalização destes direitos sociais. Os 

sistemas também se assemelham por terem sido criados e se desenvolvido através das Conferências 

Nacionais das respectivas áreas. 

A seguir, as especificidades de ambos os sistemas em breve descrição da construção e arranjo do SUS 

e SUAS, buscando apresentar uma breve trajetória com parte do marco legal (as legislações mais 

importantes), o modelo de financiamento, as instâncias de controle social e parâmetros de gestão 

articulados pela instância de gestão dos sistemas únicos. 

1.1. Sistema Único de Saúde (SUS) 

Embora apresente desafios no financiamento, na indefinição da relação entre público e privado, na 

construção das redes de regionalização de oferta dos serviços e na distribuição dos recursos, o SUS é 

internacionalmente reconhecido pela sua capacidade de atenção e pela sua proposta de compreensão 

da saúde como um direito social (MENICUCCI, 2014). A Constituição promulgou a saúde como: 

direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 
econômicas que visam à redução do risco de doença e de outros agravos e 
possibilitando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 
proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

E a consagração deste direito nasce a partir de denso e detalhado processo histórico de acesso à saúde 

como proteção social não-contributiva. A política de saúde no Brasil tem um processo histórico 

extremamente imbricado com a previdência social. Desde a criação dos Institutos de Assistência e 

Pensões (IAPs), passando pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e pelo Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), a assistência médico-hospitalar 

sempre esteve vinculada à formalidade no mercado de trabalho. Ou seja, é preciso ter uma relação de 

emprego com carteira de trabalho assinada, vínculo como servidor público ou ser segurado do INPS 

para ter acesso à saúde para si e seus dependentes. O Ministério da Saúde, criado somente em 1953, 

desenvolvia poucas ações no campo da promoção de saúde e prevenção de doenças (PUGIN, 

NASCIMENTO, 1996; CONASS, 2011). 

O modelo de saúde previdenciário começa a ser desconstruído devido à crise econômica e social do 
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final da década de 1970 e início de 80. O modelo não conseguia solucionar os problemas de saúde 

coletiva, como endemias, epidemias e a mortalidade infantil. Além disso, enfrentava problemas 

relacionados aos custos e financiamento por focar em procedimentos de complexidade alta e por não 

conseguir atender grande parte da população. Pela vinculação com a previdência social, a saúde era 

preterida por outras prioridades governamentais e carecia de investimentos no setor. 

As mazelas do modelo vigente foram justificativas para a articulação do movimento sanitarista que 

aos poucos foi recebendo adesão e influenciando a criação de uma proposta baseada em um paradigma 

de democratização, participação popular, descentralização dos serviços e a expansão do setor público 

na oferta da saúde. A 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986 foi o marco simbólico da origem do 

embrião do SUS. Em 1987 criou-se o SUDS, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que tinha 

como princípios básicos: a universalização, a equidade, a descentralização, a regionalização, a 

hierarquização e a participação comunitária. No ano seguinte, a Constituição aprovou a criação do 

Sistema Único de Saúde, prevendo os princípios já determinados pelo SUDS e a saúde como “direito 

de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988; PUGIN, NASCIMENTO, 1996; CONASS, 2011). 

Incluindo a previsão legal da seção sobre a saúde na CF/88, artigos 196 a 200, o SUS tem como 

principais marcos legais as leis 8.080/1990 e 8.142/1990. A Lei 8.808 é considerada a Lei Orgânica da 

Saúde por regulamentar a Constituição, regulando todas as ações e serviços de saúde, executados 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 

direito público ou privado. A iniciativa privada também foi incluída no SUS, mas em caráter 

complementar. Todas as condições de promoção, proteção e ressuperação da saúde, organização e 

funcionamento dos serviços estão previstos na legislação (BRASIL, 1990a). No texto também estão 

expressos: 

• Os objetivos, atribuição, princípios e diretrizes; 

• Organização, Direção e Gestão; 

• Atribuições e competências dos entes federados; 

• Da participação do setor privado; 

• Recursos Humanos; 

• Financiamento: recursos, planejamento, orçamento e gestão financeira. 

A Lei 8.142/1990 aprovada em 28 de dezembro de 1990 dispõe sobre outros dois importantes eixos de 

consolidação dos princípios e diretrizes do SUS: participação social e critérios para repasse de 

recursos entre os entes federados. Instituiu as Conferências de Saúde em período quadrienal e os 

Conselhos de Saúde, de caráter permanente, deliberativo e paritário. Em relação aos repasses definiu 

alocação, formato de repasse regular e automático, e critérios para recebimento por parte dos entes 

subnacionais (BRASIL, 1990b). 
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O processo de implantação do Sistema Único de Saúde foi seguindo pela edição de Normas 

Operacionais, instituídas por meio de portarias ministeriais: NOB-SUS 01/91, NOB-SUS 01/93 e 

NOB-SUS 01/96. Em complemento, foram publicadas as Normas Operacionais da Assistência à 

Saúde: em 2001 a NOAS-SUS 01/01 e em 2002 a NOAS-SUS 01/02 que revisou a do ano anterior. As 

NOBs e NOASs são a operacionalização e detalhamento das estratégias do SUS, acompanham a 

implantação e o desempenho, tendo função tática e operacional. Em 2006, por meio da Portaria 

GM/MS n° 339, foi criado o Pacto pela Saúde dividido em três dimensões: Pacto em Defesa do SUS, 

Pacto pela Vida e Pacto de Gestão (CONASS, 2011). 

A participação da sociedade no SUS acontece através das Conferências e dos Conselhos de Saúde. 

Ambas foram previstas nos parágrafos 1° e 2° do art. 1° da Lei 8.142/90 (BRASIL, 1990b), 

consagrando a participação de representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 

saúde e usuários. As Conferências são quadrienais e os Conselhos tem atuação permanente e 

deliberativa sobre a formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. Além 

desses, as Comissões Intergestores Tripartite (CIT) e Bipartite (CIB) são órgãos colegiados compostos 

somente pelos gestores do SUS. A partir do Pacto pela Saúde de 2006 também foram criados os 

Colegiados de Gestão Regional, organizados a partir das Regiões de Saúde e visando qualificar a 

regionalização do Sistema (CONASS, 2011). Como entidades representativas dos gestores do SUS, 

tem-se: 

• Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); 

• Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS); 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) em cada estado; 

• Conselhos Regionais de Secretários Municipais de Saúde (Cresems), a depender do 

estado. 

O financiamento das ações e serviços de saúde observa um arcabouço legal específico que é formado, 

grosso modo, pela Emenda Constitucional n° 29/2000 e a Lei Complementar 141/2012. A EC 29/2000 

estabelece os mínimos constitucionais para a aplicação de União, Distrito Federal, estados e 

municípios. Estados e municípios, obrigatoriamente, devem aplicar 12% e 15% de suas receitas na 

saúde. O Distrito Federal, a depender da receita, pode utilizar os dois percentuais. À União foi 

regulamentado que o montante seria definido de acordo com os gastos do ano anterior à aprovação e 

publicação da legislação, calculados sob a variação nominal do PIB (BRASIL, 2000). Nesse sentido, a 

LC 141/2012 vem ratificar as definições contidas na Emenda 29, além de ter importante papel de 

detalhamento do que significa as Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), esclarecendo onde os 

recursos mínimos podem ou não serem aplicados. Em seu artigo 17, a legislação também define o 

formato de rateio dos recursos anualmente. 
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A maior parte do repasse acontece através do Fundo Nacional de Saúde (FNS) de forma regular e 

automática aos Fundos Estaduais e Municipais. Para fazer jus ao recebimento, os entes subnacionais 

devem contar, de acordo com o art. 4° da Lei 8.142/1990, com: 

I - Fundo de Saúde; 

II - Conselho de Saúde, com composição paritária III - Plano de saúde; 

IV - Relatórios de gestão 

V - Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; 

VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de 

dois anos para sua implantação (BRASIL, 1990b). 

O SUS ainda conta como uma série de instrumentos de gestão e planejamento que garantem aos 

gestores da área ferramentas para acompanhamento orçamentário, financeiro e de metas. E, assim 

como no SUAS, o SUS também estabelece blocos de financiamento com finalidades específicas para o 

repasse a partir do Pacto pela Saúde e do Decreto 7.508/2011: 

• Atenção Básica; 

• Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; 

• Vigilância em Saúde; 

• Assistência Farmacêutica; 

• Gestão do SUS; 

• Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (BRASIL, 2015). 

Reconhece-se os desafios que o SUS ainda enfrenta, mas não cabe neste artigo debater sobre as 

debilidades e alternativas. Entretanto, é importante salientar e reforçar que a consolidação do SUS é a 

reafirmação de um direito social básico à saúde. E, o arranjo institucional desenhado nestes quase 30 

anos, foi a forma encontrada para construir um federalismo mais cooperativo, ter a adesão dos entes 

subnacionais respeitando sua autonomia e estender direitos aos cidadãos que precisem da saúde 

pública. 

1.2. Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

Organizado sob preconceituosa visão conservadora sobre a assistência social, o SUAS representa uma 

resistência em meio ao quadro desajustado e fragmentado da assistência até o final da década de 80. 

Clientelismo político, primeiro-damismo, proselitismo religioso, solidarismo voluntário, atuação 

incipiente das Organizações da Sociedade Civil e uma já frágil Legião Brasileira de Assistência (LBA) 

compunham o cenário em que o direito à proteção social se transmutava de uma perspectiva de 
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“ajuda” e “doação” para a efetivação de um direito social básico garantido pelo Estado. A assistência 

social passa a ser compreendida como política pública de fato principalmente após a CF/88, disponível 

a quem dela necessite. Desde então, a área vive um processo de substituição de velhas práticas, do 

antigo “cenário”, alcunhado de “assistencialista” em que estavam mais relacionadas aos governos 

eleitos; para um novo padrão ético, totalizador, universal e articulador em que qualquer cidadão que 

necessite, tem direito à assistência social (SPOSATI, 2007; BRASIL, 2008; BRASIL, 2013). 

A Lei 8.742/1993, a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), reforça as diretrizes de 

descentralização político-administrativa e participação popular. Também demarca a primazia da 

responsabilidade do Estado sobre os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, 

dando caráter continuado e perene às ações da área. A LOAS alterada pela Lei 12.435/2011 estabelece 

objetivos e diretrizes da assistência social; organiza o SUAS e seu formato de gestão, prevendo as 

proteções sociais básica e especial; define os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e 

Centros Especializados de Referência de Assistência Social (CREAS) como unidades de atendimento; 

divide responsabilidades entre os entes federados; além de versar sobre o financiamento. É com base 

na LOAS que a política de assistência social se define como “CPF”, exigindo no artigo 30 a criação de 

Conselho, Plano e Fundo, além do aporte de recursos próprios para que os entes federados recebam 

repasses da União. Este formato é chamado de repasse “fundo a fundo”, assim como acontece na 

Saúde (BRASIL, 1993; BRASIL, 2011). 

Compondo o marco legal da área, a assistência social ainda conta com o Plano Nacional de 

Assistência Social (PNAS), Resolução n° 145/2004 do Conselho Nacional, criado a partir da 

deliberação na IV Conferência Nacional de Assistência Social. No Plano é possível observar o 

trabalho de previsão de como implementar o que viria a ser o SUAS, com diagnóstico e análise 

situacional que permitissem orientar a assistência para os seguintes eixos: 

• Matricialidade sociofamiliar; 

• Descentralização político administrativa e territorial; 

• Participação social; 

• Cofinanciamento das três esferas de governo; 

• Política de recursos humanos; 

• Informação, Monitoramento e Avaliação. 

O quadro geral da PNAS ainda é composto pelas: (a) instâncias de gestão; (b) negociação e pactuação; 

e (c) controle social. Em janeiro de 2004, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, importante instância de gestão da política de Assistência Social e que possibilitou 

avanços na regulamentação, definição de parâmetros técnicos, desenvolvimento de índices de gestão, 

organização da estrutura de financiamento. À época o MDS também tinha uma preocupação de agenda 



 

 ST 08 – FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1207 

política com a redução da extrema pobreza e a segurança alimentar e nutricional. 

Nesta perspectiva, em 2005, a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB-SUAS – atualizada em 

2012) e a NOB-RH em 2006 trouxeram maiores detalhes sobre a operacionalização da política pelos 

entes federados e exercem importante papel de padronização e perenidade da política pública. Em 

2009, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução do CNAS n° 109, define e 

conceitua os serviços da rede socioassistencial, contribuindo mais ainda para separar o joio do trigo. 

Ou seja, dado o passado fragmentado e residual da assistência social (‘tudo que não é das outras áreas, 

é direcionado à assistência’), tal norma deu clareza e parâmetros técnicos de atendimento. Junto aos 

serviços, os projetos, programas e os benefícios desenham e estruturam o financiamento da área. E, 

como desafio, a assistência social ainda precisa integrar os serviços, projetos e programas aos 

benefícios, pois estes ainda são confundidos como se fossem a única desenvolvida pela assistência. 

Em relação à participação da sociedade e o controle social, a Assistência Social contempla as 

instâncias de negociação e pactuação, e as de controle social. Nesse sentido, as Comissão Intergestores 

Tripartite – CIT e Comissões Intergestores Bipartite – CIBs negociam e pactuam aspectos 

operacionais da política de Assistência Social prevendo cadeiras aos representantes da União, estados 

e municípios (CIT) e Estado e municípios (CIB). As instâncias de controle social como as 

Conferências e os Conselhos nos três níveis cria condições para afirmar o caráter participativo e sem 

subordinações, configurando a construção compartilhada do SUAS (BRASIL, 2004; BRASIL, 2008). 

Os Conselhos de Assistência Social têm fundamental papel na aprovação de planos, prestação de 

contas, monitoramento e fiscalização das políticas públicas. Os CEAS e o CNAS ainda têm a 

atribuição deliberativa sobre as determinações emitidas pela CIB e CIT, respectivamente. 

O financiamento da assistência social estrutura-se sob os eixos dos: (i) benefícios, (ii) serviços, (iii) 

programas e (iv) projetos. Os benefícios são o Benefício de Prestação Continuada – BPC -, o 

Programa Bolsa Família – BPF - e os benefícios eventuais. Os dois primeiros são repassados 

diretamente aos beneficiários pelo governo federal em parceria com a Caixa Econômica Federal. Já os 

benefícios eventuais têm cofinanciamento dos estados e municípios e são concedidos em casos de 

morte, nascimento, vulnerabilidade temporária e calamidade pública. No caso dos serviços e 

programas, a aprovação da Portaria MDS n° 113 em 2015 regulamentou os Blocos de Financiamento 

do SUAS a partir do cofinanciamento federal e as transferências fundo a fundo (BRASIL, 2015). 

Definiu-se cinco blocos de financiamento: 

1. Proteção Social Básica; 

2. Proteção Social Especial de Média Complexidade; 

3. Proteção Social Especial de Alta Complexidade; 

4. Índice de Gestão Descentralizada do SUAS: IGD-SUAS; 
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5. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família: IGD-PBF (também chamado de 

IGD-M). 

De acordo com o art. 14 da Portaria MDS n° 113, todos os blocos de financiamento devem abrir conta 

bancária específica e os municípios são remunerados pelos serviços prestados. Os programas, como o 

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS Trabalho) e as 

Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI), também são 

repassados no formato fundo a fundo e em conta específica. Este mecanismo impede o remanejamento 

dos recursos para finalidades diferentes das que tenha sido repassado pelo Fundo Nacional de 

Assistência Social. Ou seja, não é possível utilizar recursos da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade em atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ou do 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) que fazem parte da Proteção Social 

Básica, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Por fim, os projetos têm 

caráter mais residual em relação ao financiamento e, em geral, são custeados através de transferências 

voluntárias, até pela sua definição em si de ter tempo, escopo, localização geográfica e entregas bem 

definidas. 

2. Políticas de gestão públicas: sistêmicas, mas não sistemáticas 

Seguindo a descrição realizada no SUS e SUAS, para fins deste artigo, é fundamental traçar a 

trajetória, localizar o debate em torno da gestão pública e do Estado antes de definir o objeto das 

políticas de gestão pública e caracterizá-las. Com essa construção lógica será possível observar, diante 

o arranjo institucional das políticas de saúde e assistência social, qual é a organização (ou 

desorganização) das políticas de gestão pública. 

A administração pública brasileira tem como marco histórico a Revolução de 1930, composta por um 

movimento coordenado por Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba sob a liderança de Getúlio 

Vargas de formação positivista. Vinda de um período colonial e da Primeira República de 

desarticulação, fragmentação e patrimonialismo, a trajetória da administração pública está imbricada 

ao processo de State Building nacional e é marcada por três momentos que representam as tentativas 

de modernização e reforma do aparelho de Estado: (i) em 1938 com a criação do Departamento de 

Administração do Serviço Público – DASP no Estado Novo; (ii) em 1967 com o decreto-lei 200 no 

período militar; e (iii) em 1995, com a reforma gerencial no governo FHC, o PDRAE e a criação do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE – (ou 1998, ano da promulgação 

da Emenda Constitucional n° 19). 

As duas primeiras aconteceram em períodos de profunda centralização política e administrativa, 

características dos períodos ditatoriais, e sob visão desenvolvimentista do Estado. E a terceira, de 

cunho mais liberal foi implementada no início da Nova República, após desmantelamento da máquina 
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administrativa federal no governo Collor, mas limitada por condicionantes políticos do 

presidencialismo de coalizão e de agenda política (COSTA, 2002). Todos os processos reformistas 

conviveram com os desafios do clientelismo, da patronagem e do corporativismo, utilizando-se do 

insulamento burocrático para blindar áreas e órgãos centrais à estratégia de governo ou promovendo 

procedimentos mais universais (como os concursos públicos, por exemplo) para refrear o 

patrimonialismo que caracterizou a administração pública no século XX (NUNES, 2010). 

Estas tentativas ainda foram marcadas pelo histórico de descentralização e recentralização nos 

períodos ditatoriais; a baixa participação dos partidos políticos na formulação e planejamento das 

reformas, vinculadas à alta burocracia insulada em ilhas de excelência (SOUZA, 1976) ; a ausência de 

participação social ou conselhos de políticas públicas na área; o enfoque quase exclusivo no governo 

federal (os governos estaduais tiveram um ímpeto reformista já nos anos 2000 e os municípios, em 

geral, estão distantes desta discussão); e o inexistente financiamento ou poucos incentivos para que 

estados e municípios empreendessem uma agenda de profissionalização dos seus quadros, reforma 

administrativa e institucional. 

Todo este legado das reformas de Estado implementadas contribuiu em diversos estudos, debates e 

recomendações. A análise deste histórico reformista ofereceu campo vasto para a elaboração de 

receituários para futuras reformas de Estado. Dentre elas, destacam-se as mais recentes, que se 

basearam no último fôlego e ímpeto reformista da década de 1990. 

A lição básica dos mais de vinte anos de ímpeto reformista é que a trajetória 
institucional (path dependence) das burocracias importa. Além da tradição 
estatal/constitucional e política de cada país, fatores como as características 
organizacionais da administração pública, suas relações com o governo e a 
sociedade civil, são cruciais para compreender o sentido das reformas tanto 
organizacionais como gerenciais. (COSTA, 2002, p. 12). 

Valeriano Costa (2002) atenta-se para: (1) a influência da dinâmica institucional que condiciona as 

relações entre a administração pública e os poderes constitucionais e; (2) para o padrão de interação 

entre as lideranças políticas (ministros, secretários, secretários-executivos, subsecretários) e 

burocráticas responsáveis pela gestão. O Brasil, por exemplo, que detém um sistema político com 

ampla negociação, apresenta chances reduzidas de sucesso de reformas administrativas amplas. A 

criação ou extinção de ministérios e realocação de funções entre órgãos, não resulta do corolário 

reformista, mas sim de modificações do jogo político (partidos que entram ou saem da base de 

governo, alterações na composição do legislativo, etc.). Assim, implementar uma reforma 

administrativa de amplo escopo deve ter, basicamente, duas motivações: (a) necessidade de recuperar 

ou aumentar o controle sobre a burocracia e em busca de coordenação governamental - classificado 

como capacidade administrativa -; (b) necessidade de dar visibilidade e espaço equitativo às forças 

políticas de acordo com seu poder, ou realocar grupos políticos, dando sustentação às bases políticas – 

classificado como apoio político. 
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Abrucio (2007) e Graef (2010) apontam para questões também importantes no sentido do 

desenvolvimento de uma Reforma de Estado no Brasil. Abrucio (2007, p. 79-85) aponta para quatro 

eixos estratégicos de modernização: profissionalização, eficiência, efetividade e 

transparência/accountability. Em cada eixo, o autor aponta uma série de ações a serem implementadas: 

profissionalização (redução de cargos em comissão, fortalecimento de carreiras estratégicas, 

investimentos em capacitação e regulação do direito de greve); eficiência (adequação do orçamento, 

fortalecimento do governo eletrônico e desburocratização); efetividade (implementar sistemas de 

monitoramento e avaliação, prezar pela intersetorialidade, melhorar a cooperação intergovernamental  

e a regulação de serviços públicos); e, por fim, a transparência (efetivar a participação e o controle 

exercido por conselhos, ouvidorias e tribunais de contas; melhorar a atuação da produção de 

conhecimento para dar aos setores organizados, boas informações sobre a qualidade da administração 

pública). Já Graef (2010), no mesmo sentido, complementa que: 

A reforma de Estado e a implementação do novo pacto federativo revela não só a 
necessidade de rever conceitos de administração pública, no sentido de compreendê-
la como uma totalidade que envolve os três poderes da República e as três esferas de 
governo, mas também, no sentido da inseparabilidade entre fins e meios, entre as 
políticas públicas e os processos e instrumentos de gestão. A substituição da 
estrutura sistêmica atual, excessivamente especializada e segmentada, por um 
sistema integrado de políticas públicas e gestão governamental, ou simplesmente de 
gestão governamental, é uma reforma que clama por ser efetuada e constitui uma 
das tarefas urgentes para a administração pública (GRAEF, 2010, p.59). 

Desde o governo FHC foram implementados políticas e programas de gestão públicas voltados ao 

reaparelhamento do Estado, às reformas administrativas e ao aumento das capacidades estatais dos 

entes subnacionais: 

• Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE); 

• Gestão Empreendedora I; 

• Gestão Empreendedora II; 

• Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados 
Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE); 

• Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros 
(PROMOEX); 

• Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros 
(PNAFE); 

• Programa de Modernização da Administração Tributária e dos Setores Sociais Básicos 
Automáticos (PMAT); 

• Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios 



 

 ST 08 – FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1211 

Brasileiros (PNAFM) 

Este conjunto de planos, políticas e programas foram insuficientes por razões elencadas nas avaliações 

ou trabalhos relacionados aos programas. Martins (2003) aponta para os problemas de fragmentação; 

Grin (2016) aponta que os resultados são insuficientes pela ausência de um modelo institucional e 

coordenação, falta de visão sistemática e a construção sem a participação dos entes subnacionais no 

processo. Gaeteni e Abrucio (2008) fazem uma ressalva em relação ao PNAGE que contou com a 

participação do Conselho Nacional de Secretários de Administração (CONSAD), possibilitando 

resultados mais bem avaliados. 

A partir da trajetória da administração pública, das recomendações para novos processos reformistas e 

com o intuito de dar perenidade e continuidade à melhoria das capacidades estatais dos entes 

federados, os sistemas únicos surgem como oportunidades de observação e exemplo, enquanto arranjo 

institucional. Observa-se que no Brasil, os sistemas são arranjos que dão coerência às políticas 

públicas, alinhamento e coordenação intergovernamental. Com base nas experiências brasileiras de 

articulação federativa através do SUS e SUAS, busca-se referência para embasar um olhar mais 

sistêmico à gestão pública, ordenando seus marcos legais, financiamento, estrutura hierárquica, formas 

de pactuação e participação social. Esta concertação federativa redefine papéis na federação, com a 

União substituindo sua função de provisão e controle para uma de coordenação e redistribuição. Estes 

arranjos empoderam estados e municípios e os dotam de certa autonomia, além de dar celeridade à 

oferta de serviços públicos, instituindo repasses diretos e fundo a fundo em detrimento da morosidade 

dos convênios (GRAEF, 2010). 

Dessa forma, define-se três eixos principais em que este trabalho pode se organizar: (a) Marco Legal; 

(b) Financiamento; (c) Controle Social/Pactuação e Negociação. Não menos importante, é a tarefa de 

identifica as instâncias de gestão e possibilidades de construção de uma estrutura de dados e 

indicadores para monitoramento e avaliação. Como ponto de partida é fundamental definir o objeto de 

estudo que neste trabalho são as “políticas de gestão públicas”, buscando conceituá-las e caracterizá-

las para, a partir daí, poder concretizar o objetivo do artigo. Por ainda não serem tratadas de forma 

conjunta, há uma dificuldade de percebê-las como políticas públicas que fazem parte de um mesmo 

grupo. 

Podem ser consideradas políticas de gestão pública as seguintes: 

1. Relações trabalhistas no poder público (ou Serviço Público); 

2. Arquitetura ou modelagem organizacional; 

3. Processos de planejamento (incluindo monitoramento e avaliação de programas) e 

execução orçamentária e financeira; 

4. Controle e auditoria; 
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5. Regras de compras e aquisições; 

6. Governo eletrônico; 

7. Regulação. 

As características das políticas que integram as chamadas políticas de gestão pública 
são o fato de condicionarem a estruturação, os processos, os meios, as regras, as 
tecnologias, a administração e a forma de prestação de serviços públicos no conjunto 
de organizações governamentais. São políticas balizadas pelo marco constitucional e 
legal do país. São políticas formuladas e implementadas no âmbito do poder 
executivo, embora afetem os três poderes (GAETANI, 2004). 

Essas políticas afetam o conjunto da administração pública por serem estruturantes e sistêmicas. 

Estruturantes pois estão em todos os órgãos, Ministérios e Secretarias finalísticos, podendo ser tanto 

motivo quanto solução de problemas nessas áreas. Basta ver que o volume de recursos em contas 

municipais recebidos por modelo fundo a fundo tem uma razão claramente orçamentária- financeira. 

Gaetani (2005) também as considera sistêmicas pois são provenientes do centro do governo formado 

pelo Ministério do Planejamento, Fazenda, Controladoria Geral da União (CGU) e Casa Civil. 

Entretanto, essas políticas são consideradas “implícitas”, ou seja, afetam mais os inputs dos processos 

e recursos organizacionais do que a prestação do serviço finalístico. Este é um dos motivos para as 

políticas de gestão pública terem baixo apelo eleitoral, pois são pouco atrativas politicamente e 

aparecem em raras exceções em planos de governos, programas partidários e/ou em debates políticos. 

Além da dificuldade de serem “sentidas” diretamente por parte da sociedade, há um entrave de 

comunicação pública e política dessas políticas. Isto é, explicar porque uma boa estrutura de cargos, 

carreiras e vencimentos de uma determinada classe ou a melhoria dos processos de licitações são tão 

importantes quanto o posto de atendimento (seja o CRAS ou a UPA) a população e/ou o fazem ter 

melhores resultados. Comumente, essas políticas ganham o sentido de “agenda negativa” para 

governantes que devido ao seu período em governo escolhem o curto prazo em detrimento de políticas 

e ações de longo prazo. Gaetani (2008) pontua também que as políticas carecem de comunidades e 

setores de advocacy e constituencies como a saúde, educação e assistência social. 

Devido ao seu caráter descontinuado, como bem observada Capella (2008) e ao tratamento 

fragmentado e descoordenado recebido pelas políticas de gestão pública (GAETANI, 2004; 

GAETANI, 2008), os sistemas de políticas públicas semelhantes são trazidos de forma metodológica 

para demonstrar este desarranjo a partir de uma visão prática. A partir daqui serão abordadas as (a) 

instâncias de gestão; (b) o marco legal; (c) o financiamento; e (d) as instâncias de controle social e 

negociação e pactuação. Ao longo do texto são feitas considerações breves sobre esses eixos em 

comparação ao já apresentado dos sistemas de políticas públicas anteriores. 

As instâncias de gestão em si já representam um desafio ao conteúdo abordado pelo conjunto das 

políticas de gestão pública. Em entes com estrutura organizacional mais complexa, como na União, as 
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políticas irradiam de diversos ministérios e órgãos como o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG), Fazenda, Casa Civil ou Controladoria Geral da União (CGU). Os demais ministérios 

finalísticos também têm áreas de gestão pública em suas estruturas funcionais. Gaetani (2008) 

argumenta que “o lócus institucional delas é problemático uma vez que os ministérios dos quais 

emanam não costumam ser claramente responsabilizados pelas suas configurações”. Em estruturas 

menos complexas, há municípios de pequeno porte que concentram as políticas de gestão públicas nas 

respectivas Secretarias de Administração ou congêneres, representando oportunidades de coordenação 

intergovernamental. Nesse sentido, é preciso compreender em sentido conjuntural quais são as 

instâncias de gestão responsáveis por estas políticas no Brasil em todos os entes federados. 

Em relação ao marco legal da administração pública, a Constituição Federal prevê nos artigos 37 a 42, 

incluídos em grande parte pela Emenda Constitucional n° 19, princípios da administração pública, 

requisitos para investidura no cargo, diretrizes gerais em relação aos concursos públicos, à estrutura 

remuneratória, à obrigatoriedade constituição das Escolas de Governo, questões previdenciárias, 

estabilidade e especificidades ao serviço militar. Em relação à organização, estrutura administrativa e 

de pessoal, cada ente federado estabelece ainda: os Estatutos dos Servidores Públicos e as leis que 

preveem a estrutura organizacional, embora a base ainda seja o decreto Lei 200/67. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) determina os limites de gasto com pessoal e a Lei de Acesso à 

Informação (LAI) estabelece parâmetros para a transparência e disponibilização de informações do 

Estado para a sociedade. 

Cada política de gestão pública tem um marco legal que necessita de coordenação e integração, além 

de alterações como é visível na Lei 4.320/1964; na Lei de Licitações 8.666/1993 e outros 

instrumentos recentes de Regimes Diferenciados de Contratação; nas ferramentas de planejamento e 

orçamento, como por exemplo os Planos Plurianuais que, segundo Abrucio (2007), podem ser 

denominados como “OPA’s” devido ao seu caráter mais orçamentário do que planejador. Enfim, há 

um cabedal jurídico para cada uma das políticas que necessita de compreensão conjuntural, mediante 

as limitações que o marco legal traz e as possibilidades de mudança. 

Seguindo a lógica da Lei Orgânica da Administração Pública Federal - LOAPF, já discutida no 

governo Sarney em 1985/86 (COSTA, 2008, p. 857) e a proposta em 2009 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), resultado da Portaria n° 426/2007; deveria ser aprovada 

Lei Orgânica prevendo: definições e objetivos; princípios; competências dos entes; instituição de 

conselho, fundo e plano pelos entes federados; competências do Ministério coordenador; e diretrizes 

para o financiamento de políticas de gestão pública. Assim como a saúde e a assistência social que 

definem níveis de complexidade dos serviços (atenção básica, média e alta complexidade) ou 

proteções (básica, especial média complexidade e especial alta complexidade), aliado aos benefícios, 

projetos e/ou programas, a Lei Orgânica deveria definir os eixos de organização da administração 

pública, por exemplo: (i) Pessoas; (ii) Monitoramento e Avaliação; (iii) Transparência; (iv) Governo 
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Eletrônico; (v) Gestão Fazendária; (vi) Controle social e (v) Controle interno. Ou diferir pelas 

entidades estatais: direta e indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de 

economia mista), organizando o setor entre quem será regido por direito público ou privado. 

Resultado de Plano Nacional que pudesse diagnosticar a administração pública nacional, a Lei 

Orgânica deve ser acompanhada de Normas Operacionais Básicas que a detalhem. Vale ressaltar que 

nestas NOB´s as Escolas de Governo poderiam ganhar novo impulso nos estados, municípios de maior 

porte e em conjuntos de municípios para estabelecer a formação e capacitação continuada de seus 

servidores, promovendo híbridos de cursos técnicos, graduação, pós-graduação e residências, a 

depender da capacidade do ente federado e da diferenciação entre as atividades das burocracias de: 

alto escalão, médio e burocracia de rua. As NOB´s também poderiam estabelecer atividades em que 

carreiras intersetoriais são fundamentais e outras que são necessárias formações específicas, além de 

introduzir possibilidades de formação entre o momento da aprovação em concurso e a inserção no 

exercício da função pública. 

No que tange ao financiamento, não há legislação específica, a não ser a Lei de Responsabilidade 

Fiscal impõe limites ao gasto com pessoal. Cada ente federado organiza e gere seu próprio orçamento, 

e não há repasse regulares e automáticos entre entes especificamente para atividades de gestão pública. 

PNAGE, PNAFE e PROMOEX foram programas em parceria com Bancos de Financiamento que 

apoiaram, respectivamente, às Gestão Pública, Fazendária e o Controle Externo. Pactuam-se contratos 

de empréstimo com instituições financeiras (Banco Interamericano – BID, Caixa Econômica Federal, 

Banco do Brasil ou Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES), mediante 

aprovação de plano/proposta de trabalho, configurando modelo de repasse e monitoramento 

burocrático e moroso que não têm caráter continuado. Deles, somente o PROMOEX atende aos 

municípios. PNAGE e PNAFE se restringiram aos Estados e Distrito Federal. 

Observa-se ausência de estrutura de financiamento regular e automática composta por blocos ou pisos 

de financiamento, atrelado aos índices de gestão dos municípios e estados, e mediante aplicação nos 

eixos definidos em Lei Orgânica. Na Assistência Social, o Programa Bolsa Família, por exemplo, tem 

seu respectivo bloco de financiamento junto aos entes federados, o IGD-M, justamente para fortalecer 

a melhoria do Cadastro Único e atividades destinadas aos beneficiários do programa, conforme 

Portaria 113 do MDS (BRASIL, 2015). E, quanto mais o município tiver melhor taxa de atualização 

cadastral e atenção às condicionalidades, melhor a situação dos índices e, consequentemente, maior o 

volume de recursos repassados. 

Marcado pelo insulamento burocrático, a política de administração pública sempre esteve a par da 

sociedade. Partidos políticos e organismos do terceiro setor pouco debatem ou influenciam a temática, 

ficando blindada pela burocracia. Como que podem ser consideradas como “instâncias de deliberação 

e controle social”, fazem parte o CONSAD (Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de 
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Administração) e CONSEPLAN (Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento). A 

administração pública também não conta com instâncias de negociação e pactuação como Comitês 

Intergestores Bipartite nos Estados (CIB’s) e Tripartite na União (CIT), além de não realizar 

Conferências Nacionais que sejam resultado de um amplo e longo processo de participação social por 

conferências municipais e estaduais. Entretanto, o artigo 39 da CF/88 prevê a instituição de conselhos 

de política de administração e remuneração de pessoal. 

A criação de instâncias de negociação e pactuação, e deliberação e controle social permitem definição 

de regulamentos e resoluções com efetiva aplicação aos entes federados, contando com a 

representatividade dos Estados, municípios e União. Além disso, representa um ponto de 

enfraquecimento ao corporativismo, visto que carreiras com amplos poderes como as jurídicas, 

policiais, de fiscalização e tributação conseguem benesses e facilidades a despeito das demais, mesmo 

em momentos de arrocho fiscal e contenção de gastos por negociarem diretamente com o governo ou 

fazendo lobby e pressão perante os legisladores. Outra vantagem é que a administração pública seria 

processo contínuo e perene, deixando de lado processos de “reforma” e “choques” como alternativas 

ao tema. 

Os Observatórios Sociais ainda são experiências raras incipientes, mas podem ser absorvidos enquanto 

possibilidades de controle social da sociedade civil organizada. Já os Conselhos Municipais de 

Políticas Públicas precisam de ações que visem dar condições para a atuação e participação efetiva, 

dotando os conselheiros de condições para exercício de suas funções, mínimo conhecimento sobre a 

qualidade da gestão pública, compreensão do papel exercido, processos de planejamento e orçamento, 

e fiscalização das ações governamentais. Os conselhos também precisam dar mais transparência às 

atas de reuniões, processos eleitorais, regimentos internos e ações desenvolvidas. 

Para o monitoramento e avaliação da política do Sistema Nacional, fazem parte: a Relação Anual de 

Informações Sociais – RAIS, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregado – CAGED e os 

sistemas municipais de Recursos Humanos. Além deles, as pesquisas MUNIC e ESTADIC do IBGE 

buscam fazer um levantamento minucioso da estrutura e dinâmica institucional dos municípios e 

Estados brasileiros. Os dados são organizados em eixos como: recursos humanos das administrações, 

comunicação e informática, educação, saúde, direitos humanos, entre outros. Os Índices FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal ou mesmo o Índice de Desenvolvimento Humano não são exemplos 

adequados para a análise da Administração Pública, pois não refletem as capacidades técnico- 

administrativas, a qualidade dos conselhos de políticas públicas ou qualquer outro quesito 

organizacional. 

A estrutura atual dos dados e informações é dispersa e não há compreensão sobre: o que e quem são os 

servidores públicos do Brasil, qual a média e as desigualdades salariais, qual a proporção de servidores 

comissionados e todas as formas de provimento, qual a escolaridade dos servidores, dados que 
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permitam perceber as disfunções entre responsabilidades e formação acadêmica ou a rotatividade no 

serviço público. Também não se tem qualquer dado sobre variáveis que permitam construir 

indicadores e metas que favoreçam a accountability e indiquem níveis de desenvolvimento da gestão 

pública e que possam servir de parâmetro para a ação de gestores públicos e políticos em relação ao 

tema, ou que possam ser referência de qualidade da administração pública para recebimento de 

financiamentos, repasses de transferências voluntárias, fundos de participação, concessão de 

empréstimos intergovernamentais ou assinatura de termos de cooperação. 

Nesse sentido, uma abordagem sistemática da gestão pública deve garantir a autonomia dos entes 

federados, somente com a adesão voluntária é possível enquadrar União, Distrito Federal, estados e 

municípios em uma mesma diretriz que possa continuamente modernizar a gestão pública, 

aperfeiçoando os recursos humanos, materiais, institucionais e instrumentos de gestão. Uma das 

principais justificativas para este trabalho é que os municípios, prioritariamente centrados na gestão e 

execução de políticas públicas desenhadas em plano federal, necessitam de ter capacidade gerencial 

para tal e orientações em relação a políticas de aumento das suas capacidades técnico-administrativas. 

Repetidas vezes na trajetória da descentralização e recentralização no Brasil, a justificativa da baixa 

qualificação dos quadros técnicos municipais e a exposição à práticas clientelistas e patrimonialistas 

devido a fragilidade institucional de estados e municípios foi utilizada para concentrar recursos e 

responsabilidades na União (ARRETCHE, 2012b; GRAEF, 2010). 

Entretanto, ressalta-se a necessidade de coalizões políticas que possam garantir factibilidade ao 

Sistema, mediante a aprovação e posterior implementação. Sindicatos de servidores públicos, 

corporações de cursinhos preparatórios para concursos públicos, políticos clientelistas, partidos 

políticos fisiológicos e setores da imprensa são potenciais opositores e atores de veto a propostas desta 

amplitude. Entretanto, organizações de novo tipo como o Movimento do Campo de Públicas (PIRES 

et al., 2014), a Rede Nacional de Escolas de Governo, Comissões legislativas de administração 

pública, políticos que tenham discurso atinente à pauta, Universidades e Think Thanks podem ser 

parceiros para a construção e aprovação congressual. 

CONCLUSÕES 

A proposta de uma compreensão conjuntural e sistemática das políticas de gestão pública representam 

um desafio em si. Primeiro pelos motivos já expostos no trabalho. Administração pública e políticas 

de gestão pública nem sempre se combinaram com política. Ou seja, descontinuidade, ausência de 

apelo político e contituencies fortes representam entraves. Ainda há um desafio técnico, pois essas 

políticas se caracterizam pela ausência de um lócus institucional específico, a fragmentação a que elas 

estão submetidas e as peculiaridades de cada uma delas. O fato de serem implícitas e afetarem 

indiretamente a sociedade também são questões fundamentais para desenhar uma abordagem 
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sistemática. 

Os estudos posteriores a este artigo devem seguir uma linha lógica que permita esboçar de forma mais 

detida a trajetória da administração pública, o ambiente institucional que sirva de base à atuação dos 

atores e grupos de interesses, além de aprofundar os arranjos institucionais que sejam exemplos de 

cooperação intergovernamental e alinhamento federativo. Não menos importante, é fundamental 

promover e incentivar a construção de estudos científicos que demonstrem o impacto da utilização dos 

instrumentos de gestão para a efetividade e “sucesso” nos serviços e políticas públicas. Embora Grin 

(2016) tenha demonstrado a efetividade do arranjo do sistema único de assistência social em relação a 

outros com base em resultados, é preciso comparar diversos sistemas e outros arranjos de cooperação 

intergovernamental entre si. 

É necessário dar um olhar mais amplo à administração pública, partindo de adequada investigação, 

pois somente dessa forma é possível encontrar respostas mais adequadas aos dilemas sociais 

brasileiros. Diagnósticos inconsistentes, diminutos, simplistas levam a soluções com mesmos 

adjetivos, se não piores, visto que as soluções ainda gastam recursos humanos, financeiros, políticos 

para resultados pouco expressivos e frustrantes que continuam a reforçar o preconceito premente em 

relação às intervenções estatais e sua dita “ineficiência”. 

A Comissão de Juristas reunidas pelo MPOG para elaboração da Lei Orgânica da Administração 

Pública Federal em 2007 indica uma pista de como se pode organizar jurídica e administrativamente, 

dotando a administração de parâmetros mais atuais e dando mais flexibilidade à administração 

indireta. Entretanto, o esforço por reformas, historicamente, foi e ainda é eminentemente federal. 

Embora algumas inovações possam ser observadas em Estados e municípios, a pauta das políticas de 

gestão pública ainda não consegue ter perenidade e descentralização completa e, principalmente, 

abarcar a administração indireta, além dos poderes judiciário e legislativo. 

Em busca de alternativas que possam compor uma agenda de desenvolvimento sustentável e perene 

para o Brasil, é necessário definir um ponto de partida: um país desenvolvido carece de uma 

administração pública de alta capacidade e padrão. Assim, ao definir o caráter singular e sincrético do 

processo histórico brasileiro, este trabalho pretendeu apontar para as boas experiências dos sistemas 

públicos, como uma forma de solucionar parte das fragilidades da administração pública brasileira. A 

busca foi por compreender que meios e fins são inseparáveis e a melhoria das instituições e da 

capacidade de Estado condiciona a qualidade dos serviços públicos, como bem mostra Batista (2015) 

ao analisar os relatórios de monitoramento da Controladoria Geral da União nos municípios que 

receberam transferências federais. 

A proposta deste artigo parte da premissa de que o tipo de arranjo institucional pode promover a 

entrada do tema na agenda governamental e promove seu debate contínuo. Embora o país passe por 

fragilidades técnicas em relação à gestão da máquina pública, alguns problemas são de caráter 
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eminentemente sociológico/institucional, tendo a ver com o corporativismo, o clientelismo e o 

patrimonialismo (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 08; NUNES, 2010). Dessa forma, um Sistema 

também deve ser esboçado para que tenha regras formais, universais, inclusão da sociedade civil no 

controle à gestão pública, promoção da inovação e incentivo à produção intelectual e acadêmica. Ou 

seja, é preciso que se crie e fortaleça uma nova cultura republicana ao serviço público e a forma de 

lidar com o Estado no Brasil. 

Do ponto de vista político, é preciso reconhecer que a administração pública é ambiente em que 

técnica e política são indissociáveis. Porém, as políticas de gestão pública são implícitas e tem baixo 

apelo social e político. Desta forma, é preciso que o tema tenha adesão e participação de políticos, 

partidos políticos e sociedade civil para que se tenha viabilidade e seja factível politicamente. 
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ESTÁGIO ATUAL E POSSIBILIDADES 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por escopo estudar de que forma as instâncias participativas influenciam nas fases de 
formulação e implementação das políticas públicas e como atuam na relação mecanismos que induzem a 
cooperação entre os entes federativos, especificadamente nas Comissões Intergestores, de forma a contribuir 
para a consolidação do federalismo brasileiro participativo. Justifica-se a promoção de fomentar este debate pela 
ausência de estudos que abordem a relação entre instâncias participativas e cooperação interfederativa. O estudo 
é um ensaio teórico, desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica e uso da documentação indireta e da análise 
das experiências de participação social e relações intergovernamentais implementadas nos sistemas de saúde e 
assistência social. 
Palavras-chave: participação; federalismo; cooperação; políticas públicas. 



 

 ST 08 – FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1223 

AS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS COMO MECANISMOS DE 
COOPERAÇÃO VERTICAL NO ARRANJO FEDERALISTA BRASILEIRO: 
ESTÁGIO ATUAL E POSSIBILIDADES 

SANTOS, Allison Haley dos 

INTRODUÇÃO 

Nos estudos sobre federalismo, vários autores se dedicam a demostrar como se formam os arranjos 

dentre deste sistema para conformar as forças regionais em torno de um projeto nacional. As incursões 

teóricas destacam como aspectos marcantes do federalismo a existência de uma casa legislativa 

representando o poder políticos dos Estados, a redistribuição das competências tributárias, a 

descentralização da autonomia aos entes subnacionais na formulação de políticas e na prestação dos 

serviços públicos, dente outras variáveis. 

Essas variáveis sofrem modificações no decorrer da consolidação do sistema federalista, indo desde 

arranjos que aumentam ou diminuem o poder do governo central, até as formas de descentralização e 

cooperação (vertical e horizontal) para garantir a universalização das políticas executadas em todo 

território nacional e padrões de desenvolvimento regional mais equânimes. 

Diante desse cenário, alguns instrumentos foram sendo criados para incentivar os entes subnacionais a 

aderirem aos sistemas nacionais, destacando-se o aumento das transferências de recursos financeiros 

para execução de programas e ações, seja por meio de repasses fundo a fundo, celebração de 

convênios ou cooperação financeira. 

Um mecanismo de estímulo a cooperação, seja vertical ou horizontal, entre os entes estatais foi a 

constituição de consórcios públicos, que a despeito do vácuo existente no ordenamento legislativo 

federal, foi importante para o fomento das relações intergovernamentais com fundamento em 

compromissos firmados a partir de legislações estaduais e ou municipais. Outro instrumento de 

fomento a cooperação vertical foram as Comissões Intergestores (bipartite e tripartite), que constituem 

objeto de análise das relações interfederativas no caso brasileiro. 

No federalismo brasileiro, os casos de institucionalização da descentralização político- administrativa 

da saúde e da assistência social abriram um caminho – ainda sendo percorrido – para a criação de 

espaços de cooperação entre os entes nacional, estadual e municipal, destacando-se no aspecto 

operacional da gestão intergovernamental as Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite, e no 

aspecto de deliberação participativa na formulação e controle os Conselhos Nacional, Estadual e 

Municipal e as Conferências, também nas três esferas de governo. 

Assim, não obstante a vasta literatura sobre federalismo e sua relação com variáveis de cunho político, 

econômico e social, se mostra quase que ausente, ou no mínimo incipiente, trabalhos que analisam as 



 

 ST 08 – FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1224 

instâncias participativas como ferramenta impulsionadora do federalismo cooperativo, especialmente 

no caso brasileiro, que busca à universalização do acesso às políticas públicas e a satisfação da 

população com a distribuição de bens e serviços públicos. 

Neste sentido, os objetivos do presente ensaio são: em primeiro lugar, buscar entender a relação entres 

os espaços participativos com os entes estatais das três esferas, destacando as influências destes no 

federalismo brasileiro; em segundo, de que forma os espaços participativos influenciam no processo 

de formulação de políticas públicas e na cooperação federativa; e terceiro, como essas instâncias de 

participação atuam nos espaços de negociação interfederativa (CIB e CIT). 

Trata-se de ensaio teórico, através da pesquisa bibliográfica e documentação indireta, com foco na 

análise das instâncias participativas e dos arranjos de cooperação interfederativa existentes nos 

sistemas da saúde e da assistência social, atuando nos processos de formulação e implementação de 

políticas públicas.  

1. Sistema federalista: a origem e o caso brasileiro 

O modelo federalista de organização do Estado é um mecanismo de origem norte-americano, criado 

para unificar uma nação a partir da independência político-administrativa dos entes subnacionais e 

instalação de um governo popular central, substituindo o modelo de Confederação instalado em 1781, 

logo após a independência dos Estados Unidos da América (LIMONGI, 2001, p. 245- 246). 

Para Soares (1998, p. 145), o federalismo poder ser entendido, no mundo moderno, como uma opção 

democrática de congregar interesses territoriais diversos sob um único governo nacional. 

Na concepção federalista de Estado, houve a absorção da visão de Montesquieu sobre a separação 

horizontal dos poderes, de forma que cada um pudesse frear e contrabalancear as ações do outro 

através de mecanismos de controle dos possíveis excessos, arbitrariedades e conveniências que 

infringisse princípios constitucionalmente estabelecidos. 

Esse mecanismo de limitação e controle do poder (checks and balance) não se aplicaria apenas aos 

Poderes, mas também seria replicado na relação entre a União e as unidades subnacionais (ABRUCIO; 

COSTA, 1998, p. 23). 

Como afirma Soares (1998, p. 138-139), o sistema federal seria caracterizado pela existência de dois 

entes com poderes autônomos, governando o mesmo território e as mesas pessoas, sendo a 

coordenação centralizada, onde se objetiva: equacionar os conflitos num contexto de heterogeneidades 

territoriais ou promover um arranjo que conforme os interesses dentro de um Estado já consolidado – 

sendo este último o caso do Brasil. 

Algumas razões para escolha de um sistema federal são destacadas por Celina (2008, p. 29), com 

fundamentos em três dimensões: a militar, preconizada por Riker na década de 64; a econômica, 
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ligada a questão de escoamento da produção e ampliação do mercado consumidor; e a política, que 

envolve, basicamente, a discussão sobre a necessidade de coesão em torno de um projeto político 

nacional uniforme, sem retirar a autonomia dos demais entes subnacionais. 

No caso brasileiro, a principal razão para adoção de um sistema federativo foi a busca de autonomia 

pelos Estados-Membros, ou seja, um movimento de descentralização do poder a partir da retirada de 

poder de um ente centralizador (ABRUCIO; COSTA, 1998, p. 32). Mas também pode-se acrescentar a 

defesa pela ampliação da democracia e da busca de eficiência das políticas públicas (ALMEIDA, 

2005, p. 29). 

Há formas de federalismo diversas, que variam conforme a interação entre os entes subnacionais e o 

governo central, existindo em alguns casos uma relação predatória, em outros uma relação de 

desequilíbrio do ponto de vista tributário e fiscal, e ainda há casos de relação harmoniosa. 

O arranjo constitucional e institucional brasileiro é propício a gerar mais competição do que 

cooperação nas relações entre os entes estatais, o que, segundo Abrucio e Costa (1998, p. 37), se dá 

por quatro razões: “multipolaridade de interesses, desigualdade regional entre os participantes, 

ausência de mecanismos para coordenar o jogo federativo e ausência de regras institucionais que 

incentivem a cooperação”. 

Esse sistema federalista de organização dos estados em um determinado território é uma experiência 

que foi adotada em vários países no mundo, existindo alguns arranjos peculiares, onde nem todos os 

princípios fundantes estão presentes, como exemplo a ideia de democracia (SOARES, 1998, p. 147). 

O modelo de federação adaptaria à democracia uma forma republicana de governo, baseada na 

representatividade dos diversos interesses políticos, econômicos e sociais, pulverizados num espaço 

territorial amplo, restringindo a prevalência de interesses de uns sobre os outros, ao passo que 

estimularia a coordenação dos interesses por meio de uma unidade central de poder (LIMONGI, 2001, 

p. 253-255). 

Num contexto territorial de tamanho continental e com acentuadas heterogeneidades – como é o caso 

do Brasil –, o modelo de federação só seria efetivo, se subsistisse as condições democráticas de 

governabilidade em nível nacional (SOARES, 1998). Assim, pode-se conceber como fundamental a 

institucionalização de instâncias que ampliem a participação dos governados na gestão e a existência 

de partidos políticos que representem as mais diversas correntes e tendências socioculturais e 

econômicas. 

Ao que nos parece essas condições adviriam dos meios formais, que seriam a promulgação de uma 

Constituição Federal que estabelece a união dos Estados-membros em torno de um projeto de nação, 

coordenado soberanamente pelo poder central, e do estabelecimento de mecanismos de participação 

popular nas discussões e deliberações de temas coletivos e formulação de políticas públicas. 
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Quanto ao aspecto material, a lei que fundamenta a base Estatal de organização político- 

administrativa deve estabelecer as regras de competências – exclusivas e concorrentes – evitando o 

conflito e estimulando a cooperação entre os entes estatais, nos três níveis de governo, para a execução 

de políticas públicas universais, tudo em atenção ao interesse da sociedade. 

Dentro deste modelo existem situações em que ocorre uma competição entre os atores envolvidos 

(União x Estados; Estados x Estados; Estados x Municípios; União x Municípios), de forma que a 

acomodação de interesses de grupos políticos diversos demanda uma estrutura que contemple a 

diversidade, captando as demandas de todos os interessados, evitando que a maioria possa oprimir as 

minorias. 

Abrucio e Costa (1998, p. 31) ressaltam que é essencial no jogo federalista que os atores 

institucionalizem a negociação, de forma a manter a diversidade e garantir a unidade. Neste sentido, 

estimular meios de cooperar é bem mais vantajoso do que incentivar formas de competição entre os 

atores envolvidos. 

Assim, torna-se essencial que um arranjo de federalismo possibilite a institucionalização de espaços 

que contemplem a participação de atores sociais para discutirem temas diretamente relacionados as 

políticas públicas de competência dos entes subnacionais. 

A distribuição de competências aos entes subnacionais foi um elemento basilar na implementação do 

federalismo norte-americano, sendo importado para o Brasil, com ajustes, já que aqui houve a 

elevação dos Municípios a status de ente com autonomia político-institucional, administrativa e 

financeira. 

Neste contexto é marcante a descentralização político-administrativa no caso brasileiro, pois as 

pressões de forças centrípetas por mais autonomia, a necessidade de capilarizar as políticas públicas 

uniformemente pelo território, respeitando a diversidade e os interesses locais, e garantir um 

progressivo equilíbrio de forças em torno de um projeto de Estado uno, fez surgir mecanismos de 

descentralização e cooperação no sistema federal brasileiro. 

2. A descentralização no federalismo brasileiro: mecanismo de cooperação 
e participação 

A descentralização vem sendo objeto de estudos empíricos que a relacionam como elemento presente 

no federalismo, que sob as óticas das dimensões política, administrativa e fiscal, tem como definição 

em comum a distribuição de autoridade aos governos locais, que passam a ser responsáveis pelas 

decisões que regem a sociedade e a economia (RODDEN, 2005, p. 09). 

Souza (2008, p. 39), ao tratar sobre os diferentes enfoques conceituais sobre a descentralização, afirma 

que quanto ao político “refere-se à dispersão do poder decisório, ou seja, à efetiva capacidade das 
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instâncias políticas subnacionais e de seus eleitores de tomarem decisões sobre seus governantes, suas 

políticas públicas e sobre a alocação de recursos tributários”. 

Nesse mesmo sentido é o entendimento de Almeida (2005, p. 30), que enumera dentre as 

características da descentralização a transferência da “decisão sobre políticas para as autoridades 

subnacionais” e o repasse “para outras esferas de governo de reponsabilidades pela implementação e 

gestão de políticas e programas definidos no nível federal”. 

Numa perspectiva da administração pública brasileira, a descentralização seria a transferência, pelo 

Governo Federal, das responsabilidades pela formulação e implementação das políticas púbicas, aos 

Governos Estaduais e Municipais, sendo que em alguns casos teriam competência exclusiva e em 

outros deveriam observar as diretrizes emanadas do governo central. 

Essa descentralização político-administrativa teria como foco a execução de ações a serem 

desenvolvidas pelos entes subnacionais sem grau de autonomia, pois as diretrizes eram nacionalmente 

definidas, ao mesmo tempo em que multiplicaria os programas federais nos diversos Estados e 

Municípios, adequando-os as suas realidades (LASSANCE, 2012, p. 23). 

O processo de descentralização no federalismo brasileiro pós-88 foi marcado pela forte influência da 

conjuntura da época, impulsionada por desejos de abertura democrática, participação ampliada e 

institucionalização de direitos e garantias individuais, efetivados mediante a provisão de bens e sérvios 

públicos. 

A nova Constituição trouxe alguns elementos que não existiam nos textos anteriores, onde podemos 

destacar para os fins deste trabalho: a expansão das formas de controle social sobre os três níveis de 

governo e os princípios da descentralização e a participação dos usuários na gestão das políticas 

públicas, em especial a saúde (SOUZA, 2005, p. 110). 

O produto da redemocratização foi o surgimento de novos atores sociais com fortes bases locais 

(LASSENCE, 2012, p. 26) que tencionam junto aos governos central e local para que houvesse uma 

maior autonomia dos entes subnacionais, especialmente os Municípios, na condução do processo de 

formulação de políticas públicas, ou seja, uma redistribuição de competências, privilegiando as 

competências exclusivas. 

E como destaca Silva (2013, p. 121), os movimentos sociais foram importantes nesse movimento da 

descentralização, ao passo que influenciaram na reestruturação das agências governamentais do Estado 

tecnocrático, incorporando no modelo federativo vigente a participação da população nas fases e 

planejamento, implementação, avaliação e controle das políticas públicas setoriais, seja em âmbito 

nacional ou subnacional, tanto por meio direto como pelas organizações representativas. 

Esse protagonismo de atores locais foi ancorado no destaque dado aos Poderes Executivos Municipais, 

que ganharam notoriedade política e institucional diante da União, especialmente devido a grave crise 
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fiscal que assolou os Estados nos anos 90 (LASSANCE, 2012, p. 28). 

Para ilustrar o impacto da descentralização político-administrativa, destacamos uma variável 

importante que é a distribuição de recursos, através das transferências constitucionais, aos Estados e 

Municípios no período 2001 a 2014: 

TABELA 01 - Valor anual das transferências constitucionais 2001 a 2014 
 

ANO 
VALOR CONSTANTE (R$ 1,00)  

FPE FPM TOTAL Variação (%) 

2001 36.925.844.622 38.696.249.882 75.622.094.504 - 

2002 40.610.354.767 42.560.661.653 83.171.016.420 9,98% 

2003 38.652.417.752 40.506.084.618 79.158.502.370 -4,82% 

2004 39.596.435.930 41.496.765.763 81.093.201.693 2,44% 

2005 46.888.986.252 49.121.475.294 96.010.461.546 18,40% 

2006 50.313.045.485 52.673.043.326 102.986.088.811 7,27% 

2007 57.082.488.580 65.429.414.222 122.511.902.802 18,96% 

2008 65.900.718.895 77.944.236.593 143.844.955.488 17,41% 

2009 60.890.748.519 71.944.161.424 132.834.909.943 -7,65% 

2010 61.967.178.332 73.153.129.265 135.120.307.597 1,72% 

2011 71.672.923.024 84.669.553.684 156.342.476.708 15,71% 

2012 69.823.245.113 82.483.127.482 152.306.372.595 -2,58% 

2013 70.901.206.915 83.757.114.589 154.658.321.504 1,54% 

2014 72.607.697.378 85.770.949.845 158.378.647.223 2,41% 

Fonte: SILVA (2015, p. 67). Adaptado pelo autor. 

Mesmo observando que em alguns anos (2003, 2009 e 2012) houve uma redução dos valores 

repassados pela União aos Estados e Municípios, que pode ter sido ocasionada por momentos de crises 

– como as de 2008 e 2011 –, no geral a tendência foi de aumentos, isso devido a previsão de critérios 

constitucionais que beneficiaram os entes subnacionais nesse processo de transição de um federalismo 

centralizado para o descentralizado. 

Assim, a partir do desenho constitucional na distribuição de competências legislativas concorrentes e 

comuns à União, aos Estados-membros e aos Municípios, áreas da saúde, educação e assistência social 

foram paradigmáticas neste processo de transferência de responsabilidades, recursos e capacidade de 

negociação das agências governamentais para os governos estaduais e municipais (ALMEIDA, 2005, 

p. 37). 

Noutro aspecto pode-se imaginar, a partir desse quadro panorâmico, que a descentralização seria algo 

diferente da cooperação, dentro do sistema federativo de gestão das políticas públicas. No entanto, 

cabe aqui uma observação importante, a partir do pensamento de Lassance (2012, p. 30), de que as 
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estratégias de descentralização dos sistemas públicos e de políticas públicas e a dotação dos 

Municípios de capacidade técnica e financeira, em curso paralelamente, demandaram uma política de 

cooperação. 

Uma política de incentivo seria proposta e executada a partir de um modelo de federalismo 

cooperativo, que seria “caracterizado por formas de ação conjunta entre esferas de governo”, desde 

que mantidas a autonomia decisória e a capacidade de autofinanciamento das unidades subnacionais 

(ALMEIDA, 1995, p. 31). 

Dessa forma, a União repassaria recursos financeiros aos entes subnacionais para execução de 

programas e ações governamentais, coordenadas nacionalmente por órgão competente, respeitando as 

decisões sobre onde e como prestar o serviço público que atenda as demandas locais. 

Neste mesmo, sentido afirma Arretche (2004, p. 22), que “o governo federal dispõe de recursos 

institucionais para influenciar as escolhas dos governos locais, afetando sua agenda de governo”. 

Uma outra forma de incentivo a cooperação vertical é a instituição de Consórcios para execução de 

políticas públicas num determinado território, através da cooperação e integração entres entes estatais, 

seja nos três, dois ou mesmo nível de governo (cooperações vertical ou horizontal). Assim, poderia a 

União criar um consórcio com os Estados ou Municípios, os Estados podem criar entres si ou com os 

Municípios, ou estes entre si numa determinada região ou território. 

Esse tipo de instrumento legal, segundo Cunha (2004, p. 13), teve inspiração a partir da criação do 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), em 1961, pelos Estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a natureza jurídica de autarquia interestadual; cita ainda a 

experiência de municípios de São Paulo na década de 60, como pioneiras nessa forma de cooperação. 

Dessa forma, percebe-se que os consórcios públicos foram inicialmente constituídos a partir  de 

criações legais produzidas nos próprios Estados-Membros e ou Municípios, diante do vácuo 

legislativo federal, que só veio a ser suprido em 7 de abril de 2005, com a publicação da Lei nº 11.107, 

que regulamentou os consórcios públicos, conforme previsto no art. 241 da CF/88, com redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, promulgada em 5 de junho de 1998 e conhecida como Reforma 

Administrativa. 

Porém, não obstante as diversas razões que levaram a necessidade de se ter uma norma de caráter geral 

sobre os consórcios públicos, institucionalizando legalmente esse instrumento de cooperação 

federativa, não se observa ne lei dispositivo prevendo a participação da sociedade civil na gestão 

dessas novas pessoas jurídicas, o que pode indicar um possível enfraquecimento deste mecanismo 

como produtor de bens e serviços públicos que atendam a demanda e as necessidades da população de 

um território. 
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TABELA 02 - Municípios, e que fazem parte de consórcio público, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2005 e 2015 

  
 
 

Total 

Diversas áreas de políticas públicas 

2005 2015 

Consórcios 

entre 

Municípios e 

União 

Consórcio entre 

Municípios e 

Estados 

Consórcios entre 

Municípios e 

União 

Consórcio entre 

Municípios e 

Estados 

Brasil 5 570 3.323 5.572 111 441 

Norte 450 404 571 14 21 

Nordeste 1 794 876 1.436 43 148 

Sudeste 1 668 869 1.586 34 122 

Sul 1 191 682 1.066 18 123 

Centro- 

Oeste 

467 492 913 1 27 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 
Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2015 e PRATES, Ângelo Marcos Queiróz. (2010, 

p. 15-16). *Elaboração própria. 

 

Como se observa dos dados da tabela 02 acima, o número de consórcios entre os Municípios e a União 

e daquelas com os Estados diminui consideravelmente num período de 10 anos e curiosamente após a 

vigência da Lei que regulamentou dos Consórcios Públicos, o que pode evidenciar que esse 

mecanismo de cooperação, numa visão do federalismo cooperativo vertical, perdeu espaço. 

Ainda, outro gráfico extraído do IBGE demonstra a redução deste instrumento de cooperação vertical 

na relação dos Municípios com a União ou com os Estados, mas um aumento com relação a 

cooperação horizontal (consórcio intermunicipal), no período de 2011 a 2015: 
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GRÁFICO 01 – Percentual de municípios com consórcios públicos 

 

Fonte: IBGE 

Os fatores que levaram a esse fenômeno não puderam ser constatados, seja em virtude de não tratar do 

objeto deste trabalho, ou então pela pouca relevância para estudos empíricos, e ainda, pela perca de 

espaço para os contratos de convênio e repasses fundo a fundo entabulados entre os Municípios e a 

União, diretamente ou por intervenientes (órgãos da administração direta, indireta ou bancos 

públicos). 

Ainda, podemos presumir, quanto a diminuição extremamente considerável de consórcios entre 

Municípios e União – uma queda de 96,66% - que a principal causa pode ter sido a restrição legal 

criada pela redação do § 2º do art. 1º, da Lei 11.107/2005, que veda a participação da União em 

consórcios onde não estejam presentes todos os Estados em cujos território se localizam os Municípios 

consorciados. 

Também se observa uma queda vertiginosa de consórcios entre Municípios e Estados, porém, 

possivelmente, por fatores mais diversos, que podem estar ligadas desde as dificuldades dos Estados 

na alocação dos recursos, até o fato de já direcionarem recursos aos entes municipais por meio de 

convênios e outros mecanismos de transferência voluntária de recursos financeiros e prestação de 

serviços de forma descentralizada. 

Como se vê, a progressiva descentralização efetivada no Brasil, dentro de um arranjo federativo de 

cooperação, fez emergir um movimento guiado por segmentos da sociedade civil por mais espaço na 

gestão das políticas e dos bens públicos, rompendo com uma histórica centralização do processo 

decisório no governo central (ROCHA, 2009, p. 49). 
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Tratadas as formas de descentralização das políticas públicas e os instrumentos de cooperação 

intergovernamental, com destaque para o consórcio público, passaremos a colocar no ponto central do 

debate sobre de que forma as instâncias participativas seriam instrumento indutor para cooperação 

vertical entre os entes estatais. 

3. As instâncias participativas como instrumento de indução à cooperação 
vertical 

O federalismo, desde a sua concepção, foi concebido como arranjo político-institucional do Estado, 

com capacidade para equilibrar as relações de poder e superar as desigualdades territoriais, 

proporcionando alternativas que privilegiem a conjugação dos interesses dos diversos grupos sociais, 

representados dentro das instâncias de poder, especialmente legislativo e executivo. 

A distribuição de poder decisório entres os entes é uma característica da Constituição de 1988, que no 

caso das competências privativa e comum é possível que a União compartilhe seu poder com os entes 

subnacionais, através da participação em conselhos nacionais de políticas públicas (CUNHA et al, 

2012, p. 39). 

Um ponto que pode ser destacado na ideia de federação é quanto ao estabelecimento de um canal de 

interação entre o Estado e o cidadão, não podendo o governo central apenas se relacionar com os entes 

subnacionais, mas deve buscar conformar os interesses dos diversos segmentos sociais existentes, por 

meio de arranjos não-governamentais e institucionalizados (LIMONGI, 2001, p. 248). 

Várias políticas públicas foram descentralizadas desde 1988, o que fortaleceu a autônima dos Estados 

e Municípios, mas principalmente destes últimos. Essa descentralização da gestão foi acompanhada 

não apenas de repasse de recursos, mas também pela exigência da constituição de conselhos 

comunitários, que alguns programas e fomentadores multilaterais de políticas públicas fizeram, 

retratando assim uma descentralização participativa (SOUZA, 2005, p. 116). 

Neste sentido, as instâncias participativas, existentes nos três níveis de governo, podem ser concebidas 

como uma espécie de valor do federalismo (ELAZAR apud ABRUCIO e COSTA, 1998, p. 30), que 

serviria como um mecanismo de incentivo à cooperação entre os entes, na medida em que os atores 

envolvidos nos debates sobre as políticas públicas – representantes dos diversos segmentos sociais e 

governamentais – procurariam estabelecer um diálogo em torno de problemas que são comuns em 

determinado território ou região. 

Para o raciocínio que se empreende neste trabalho, torna-se fundamental visualizar as instâncias 

participativas presentes nas estruturas dos entes estatais, como locus que proporciona o pluralismo em 

suas diversas manifestações, sendo fundamental para o êxito do próprio sistema federal (ABRUCIO; 

COSTA, 1998, p. 30). 
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A partir da essência do modelo federalista norte-americano e das peculiaridades do caso brasileiro, 

entendemos, assim como Lassance (2012, p. 34), que um arranjo federalista adequado é  aquele em 

que se consolida como mecanismo institucional de triagem das demandas das pessoas, que são levadas 

ao conhecimento do poder público através das instâncias participativas locais, coordenadas a nível 

Regional e Nacional, sendo um instrumento indispensável para acomodação das clivagens setoriais, o 

que fortalece à organização do poder e à implementação de políticas públicas mais efetivas. 

Seguindo esse mesmo entendimento, Cunha et al (2012, p. 40) afirma que os “instrumentos de 

cooperação e coordenação têm seu efeito positivo potencializado em ambiente democrático, no qual a 

política deve se submeter à escolha dos eleitores e às preferências dos cidadãos”. 

Numa visão sobre o aperfeiçoamento da democracia, poderíamos entender que a institucionalização de 

espaços de participação popular na fase de formulação e decisão sobre as políticas públicas a serem 

executadas pelos Poderes Públicos, apenas seria a concretização dos fundamentos da cidadania e das 

diretrizes constitucionais dispostas no arts. 194, VII, 198, III, 204, II, 206, VI, 216-A, § 1º, X, e outras 

previstas nas legislações infraconstitucionais, que estabeleceram a participação da comunidade na 

gestão das diversas áreas sociais. 

No entanto, mais do que isso, as instituições participativas são um mecanismo interessante na busca do 

equilíbrio de poder, pois traz ao debate público e para fazer parte destas relações intergovernamentais 

os principais destinatários das políticas públicas, muitas vezes extirpados do debate congressual por 

ausência de representação significativa, seja pelo aspecto quantitativo (minorias) ou então no aspecto 

qualitativo (áreas socais com baixa representatividade). 

Nesse sentido, uma determinada política pública de caráter nacional e coordenada pelo Governo 

Federal, que não seja de interesse do gestor governamental, por contrariar interesses de forças políticas 

ou econômicas locais, ganha um apoiador importante que é o próprio cidadão, representado nos 

conselhos e outros espaços de participação popular institucionalizados que podem pressionar o 

Município a cooperar. 

Abrucio e Franzese (2009), ao se referirem a abordagem do neo-constitucionalismo histórico tratada 

por Pierson (1995) que buscou analisar o impacto que as instituições próprias do federalismo 

causariam no desenvolvimento da política social, destacam a conclusão de que “o federalismo cria 

novos atores institucionais com base” e autonomia em sua delimitação territorial, cuja capacidade 

torna possível influenciar as políticas do governo Federal e dos demais entes estatais. Além do mais, 

traz à evidência os “dilemas de decisão conjunta”, decorrente do processo de responsabilidade 

compartilhada nas políticas públicas. 

Mas será que dentre esses novos atores institucionalizados e com capacidade de influenciar o processo 

decisório sobre as políticas públicas, podendo ainda pressionar o ente governamental subnacional para 

adesão à propositura federal ou então na consolidação da política coordenada pela esfera central a 
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partir da definição da pauta, numa espécie de orientação verticalizada das propostas, não estariam os 

conselhos, conferências e demais instituições participativas? 

Algumas evidências podem contribuir para buscar essa resposta. Com intuito de fazer emergir essas 

evidências, trataremos de dois casos práticos de consolidação do sistema federal brasileiro a partir de 

instrumentos de descentralização administrativa e de recursos criados e implementados no âmbito da 

saúde e da assistência social, com foco para a participação na gestão como ferramenta de indução à 

cooperação. 

No caso da saúde, a participação dos cidadãos e grupos interessados em algumas políticas públicas 

decorre essencialmente da base constitucional, que elevou à categoria de instituição democrática os 

espaços participativos, onde podemos destacar a previsão da participação dos destinatários das 

políticas nas ações e serviços de saúde como diretriz gerencial (art. 198, III), fortalecida pela Lei nº 

8.080/901 e efetiva pela Lei nº 8.142/90, que ao dispor sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde (SUS), institucionalizou a Conferência e os Conselhos de Saúde nos três 

níveis de governo. 

Ainda, pode-se mencionar a necessidade de prévia consulta aos Conselhos de Saúde no processo de 

planejamento, que respeitará uma verticalização e integração do plano local ao federal, 

compatibilizando-se as necessidades das políticas nas três esferas de governo com a disponibilidade de 

recursos financeiros (art. 15, do Decreto nº 7.508/2011). 

O processo de descentralização da implementação e da gestão da saúde no federalismo brasileiro foi 

um movimento que pretendeu a universalização das políticas (ABRUCIO;  FRANZESE, 2009, p. 15), 

a partir de diretrizes nacionalmente estabelecidas por órgãos estatais do nível federal, com observado 

no § 3º do art. 15 do Decreto nº 7.508/11, que dispõe: “o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 

diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características 

epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.” 

Dessa forma, os planos de saúde dos Estados e Municípios são elaborados respeitando as 
                                                        
1 Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 
II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico; 
VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua produção; 
IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
§ 3º (...): 
II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, 
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; 
III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização 
e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de 
substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; 
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas 
instituições e empresas públicas e privadas; 
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
VIII - participação da comunidade; 
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especificidades epidemiológicas e da organização de serviços prestados, sendo que a discussão no 

âmbito dos Conselhos locais e estaduais terá força para pautar as diretrizes nacionais da política, 

criando uma interação entre a União, Estados e Municípios permeada pela necessidade de cooperação 

vertical. 

Ao mesmo tempo em que as políticas desenvolvidas a executadas pelos entes subnacionais dependem 

do repasse de verbas federais (descentralização de recursos), as diretrizes destas políticas são traçadas 

pelo órgão governamental que a coordena, no caso, o Ministério da Saúde (ARRETCHE, 2004, p. 22), 

que elabora e planeja a política nacional – ou assim se espera – a partir das contribuições erigidas dos 

Conselhos Estaduais e Municipais e das Conferências, condensadas e sistematizadas pelo Conselho 

Nacional de Saúde. 

Como se vê, a concentração de poder em órgão da esfera federal para formular as diretrizes nacionais 

da Política de Saúde é contrabalanceada pela atuação dos Conselhos Estaduais e Municipais, o que 

mitiga a possibilidade de estabelecimento de regras unilaterais e estimula a cooperação na formulação 

e gestão dessas políticas (ARRETCHE, 2004, p. 23). 

Esse modelo do SUS que instituiu novos espaços para as relações entre o Estado e a sociedade na 

formulação das políticas públicas de saúde, através dos Conselhos e das Conferências, incluiu também 

novos espaços de negociação intergovernamental, seja na forma de coordenação vertical (Comissão 

Intergestores Tripartite) ou horizontal (Comissões Intergestores Bipartites), foi uma contribuição para 

melhorar o funcionamento do federalismo brasileiro (ABRUCIO; FRANZESE, 2009, p. 17), o que 

pode contribuir para fortalecer a cooperação na formulação e implementação de políticas públicas em 

outros setores. 

Outro caso que pode ser citado, como parâmetro de análise sobre se a participação social na 

formulação de políticas públicas seria um mecanismo que impulsiona a cooperação vertical entre as 

três esferas de governo, é o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

É importante registrar que inicialmente a formulação e implementação das políticas de assistência 

social e prestação de serviços não foi concebida na origem como um sistema, por falta de previsão 

constitucional (ABRUCIO; FRANZESE, 2009, p. 18). 

A implementação do SUAS se deu de forma gradual, a partir da formulação de sua Norma 

Operacional Básica de 2005. Assim como na saúde, a assistência social também contemplou como 

uma das diretrizes na sua Lei Orgânica (nº 8.742/93) a participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis 

(art. 5º, II). 

Não obstante se reconheça a importância dos espaços de participação institucionalizados como 

mecanismos que traduzem as demandas dos cidadãos em proposições de políticas públicas a serem 

implementadas pelos agentes governamentais, há de se levar em consideração a possibilidade de 
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centralizar o processo decisório, culminando no que se chama de “federalismo coercitivo” 

(FRANZESE, 2010, p. 74), no qual o poder central, mesmo inspirado pelas diversas posições oriundas 

das instâncias locais de participação, possa impor um desenho de política nacional, através de 

programas e ações, que desconsiderem as peculiaridades regionais e locais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O arranjo federativo brasileiro formatado como um pacto na Constituição Federal de 1988 e inspirado 

no modelo norte-americano, não obstante sua implantação tenha se dado por razões diversas e em 

contexto distinto, proporcionou uma forte descentralização político-administrativa e financeira. 

Esse arranjo normativo-institucional, conferiu aos Estados e Municípios – estes elevados a categorias 

de entes com autonomia política, administrativa e financeira – a distribuídas de competências comuns 

e concorrentes com a União, o que fez surgir ao longo do processo de consolidação da nova ordem 

constitucional mecanismos de cooperação e coordenação no campo das políticas públicas e ações 

governamentais. 

Esse processo de descentralização das políticas públicas, com a transferência de encargos político-

administrativos para os Municípios em especial, foi mais ocasionado pela debilidade fiscal dos 

Estados-Membros de executarem ações que resultassem em benefícios sociais aos cidadãos, conforme 

o leque de direitos socioeconômicos consagrados aos cidadãos pela CF/88. 

Porém, a transferência das responsabilidades pela formulação e execução de políticas governamentais 

aos entes subnacionais locais não foi acompanhada de repasse de recursos financeiros pela União, que 

detém a maior parte do bolo tributário, o que gerou uma ausência de políticas setoriais consistentes e 

baixa qualidade dos serviços prestados. 

Para corrigir essa distorção alguns instrumentos foram sendo implementados com o intuito de induzir 

uma cooperação intergovernamental nos três níveis, seja vertical ou horizontalmente, e coordenação 

das ações de forma integrada, a partir da centralidade das orientações e de diretrizes pautadas na 

universalização e participação. 

Nessa perspectiva, a criação e consolidação de espaços institucionalizados de participação dos 

cidadãos na gestão das políticas públicas, desde a formulação até o controle e avaliação, foi um 

importante passo para democratizar o federalismo brasileiro. 

A partir deste ensaio, podemos perceber que essas instâncias de participação (ex.: Conselhos e 

Conferências) na gestão das políticas públicas também pode ser visto como mecanismos de indução da 

cooperação vertical, pois, a partir das experiências dos Sistemas Único da Saúde e da Assistência 

Social, os conselhos gestores são peças importantes na construção das diretrizes das políticas 

governamentais a serem implementadas. 
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As proposições oriundas desses espaços institucionalizados de participação são condensadas e 

sistematizadas por um órgão não estatal e de nível federal, mas vinculado a estrutura governamental, 

no caso os Conselhos Nacionais, que consolidam uma proposta de Política Nacional, universal e 

equânime, a ser seguida por todos os entes estatais nos três níveis de governo. 

O processo decisório na maior parte das vezes é conduzido por uma pauta pré-estabelecida de cima 

para baixo, o que pode ser visto como um ponto fraco no sentido de dotar o Governo Federal de mais 

um instrumento de centralizar as ações governamentais, minimizando a autonomia dos entes 

subnacionais. 

Assim, entendemos que esses espaços de consolidação da deliberação participativa na gestão das 

políticas públicas é uma característica do federalismo brasileiro após a redemocratização, sendo um 

instrumento de fortalece a autonomia dos entes subnacionais e dos atores regionais e locais, porém, ao 

mesmo tempo pode induzir a cooperação vertical, podendo prevalecer unilateralmente as diretrizes 

nacionais, não respeitadas as peculiaridades territoriais de cada Estado e Município. 

Entendemos que mais pesquisas precisam ser realizadas com o intuito de verificar de forma mais 

consistente e com base em dados empíricos se há de fato uma relação de indução à cooperação vertical 

através dos conselhos gestores. 
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RESUMO 
Este texto analisa o perfil das burocracias municipais do Rio Grande do Norte no âmbito das capacidades estatais 
no federalismo brasileiro. Uma série de alterações na forma de provisão de serviços públicos desde a 
Constituição de 1988, orientadas por uma descentralização induzida pelo governo federal, tem aumentado a 
participação dos municípios na execução direta de políticas sociais e urbanas. Ainda que objetivem uma provisão 
mínima nacional, são conhecidas as disparidades entre os entes municipais brasileiros com relação à arrecadação 
tributária, dinâmicas econômicas locais, perfil socioeconômico da população dentre outras que, conjuntamente 
com a capacidade de suas burocracias, afetam a provisão de serviços públicos a cargo dos municípios. Tomando 
como base a Administração Direta de todos os municípios potiguares no período de 2005-2014 em comparação, 
num primeiro momento, a outros municípios da Região Nordeste e, em seguida, nas diferentes mesorregiões do 
RN, este paper analisa a evolução do perfil dos funcionários públicos municipais, especialmente no que se refere 
à contratação de estatutários, tipo de vínculo que mais se aproxima da burocracia profissional de tipo weberiana. 
Informações sobre o quantitativo de funcionários ao longo do tempo e quanto à forma de ingresso, vínculo com 
o serviço público e escolaridade são tomados como medidas indiretas (proxies) das capacidades burocráticas 
municipais. Os resultados obtidos indicam mudanças significativas no período 2005 a 2011, com aumento de 
funcionários estatutários, de maior escolaridade e diminuição de vínculos não permanentes. Este aumento da 
capacidade estatal municipal, por sua vez, não é resultado da iniciativa autônoma dos municípios e parece ser 
explicada pelas estratégias do governo federal de expansão de políticas sociais nacionais ao longo da década de 
2010, corroborando a tese de que não é a CF 1988 que explica estes resultados, mas sim as políticas de indução 
nacional no federalismo brasileiro. Entretanto, observa-se uma inflexão e até mesmo reversão desta tendência a 
partir de 2014, sinalizando o início do esgotamento fiscal dessa estratégia de indução do governo federal 
brasileiro. 
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CAPACIDADES ESTATAIS NO FEDERALISMO BRASILEIRO: 
PERFIL DA EVOLUÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL NO RIO 
GRANDE DO NORTE NO PERÍODO RECENTE 

SANTANA, Matheus Oliveira de 

GOMES, Sandra Cristina 

INTRODUÇÃO 

O processo de descentralização de políticas assistido no Brasil desde a constituição de 1988 (CF/1988) 

atribui aos municípios um papel central na execução de políticas sociais e urbanas. Ainda que a 

CF/1988 seja considerada como um importante marco institucional para isto é o conjunto de políticas 

nacionais adotado por diferentes governos a nível federal a partir da década de 1990 que tem sido 

considerado como o principal mecanismo explicativo para a ampliação da provisão de serviços e 

políticas pelos municípios brasileiros (ARRETCHE, 2012). De fato, o federalismo brasileiro – e ao 

contrário das previsões iniciais - tem se caracterizado ao longo dos últimos 30 anos pelo crescente 

papel de indutor e coordenador de políticas nacionais a cargo dos entes subnacionais, aumentando a 

provisão de serviços públicos com o objetivo de diminuir as disparidades na capacidade de provisão 

de serviços públicos (ARRETCHE, 2005; 2007; ARRETCHE; VAZQUEZ; GOMES, 2012; MELO, 

2005; ABRUCIO; 2005, GOMES, 2009). Políticas de educação como o FUNDEF (1996) ou 

FUNDEB (2006), ou as normas operacionais para a adesão e expansão do SUS desde meados da 

década de 1990 ou, mais recentemente, a criação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) em 

2005 são exemplos de políticas nacionais pós-CF/1988 que produziram incentivos para a ampliação da 

provisão de serviços públicos pelos municípios. 

O crescimento dessas atribuições confere, simetricamente, maior responsabilidade de gestão e 

capacidade administrativa para os entes municipais e, dentre outros fatores, relaciona-se com a 

necessidade de expansão do número de funcionários públicos para a execução desses serviços 

públicos. A maior demanda de pessoal ocorre tanto do ponto de vista quantitativo na “ponta do 

sistema” – como a contratação de professores, médicos, enfermeiros, assistentes sociais etc. – quanto 

na perspectiva qualitativa dos profissionais na administração central dos órgãos municipais. A 

ampliação das ações municipais torna a gestão mais complexa e exigem habilidades ou capacidades 

mínimas como a de propor projetos para captação de recursos, de monitoramento das ações em 

execução, identificação de gargalos, proposição de soluções, avaliação etc. 

No debate sobre capacidades estatais, o papel da burocracia é considerado um fator explicativo tanto 

para o crescimento econômico (EVANS; RAUCH, 2014) quanto para o desempenho das políticas 

(BATISTA, 2015; OLIVEIRA; LOTTA, 2017). A condição de uma burocracia competente, estável e 

profissional é entendida como “sine qua non”, fundamental para um bom desenvolvimento da 

atividade pública em todas as perspectivas desse debate (ABRUCIO, 2007, p. 80). Apesar de ser 
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criticado pela sua rigidez, o modelo weberiano clássico ainda orienta parte do entendimento do que 

seria uma burocracia moderna e eficiente (CAVALCANTE; CARVALHO, 2015). 

Este artigo dialoga com a discussão sobre as capacidades estatais dos governos municipais brasileiros 

do ponto de vista do perfil de seu funcionalismo. Além de mapear o perfil da burocracia, nos interessa 

especialmente observar se há indicações de maior profissionalização ao longo dos anos. O artigo 

apresenta uma breve revisão da literatura sobre capacidades estatais, profissionalização da gestão 

pública e dos estudos que relacionam o perfil do funcionalismo público com o desempenho das 

políticas públicas. Levando em conta que o federalismo brasileiro é caracterizado por grandes 

disparidades na capacidade de seus entes subnacionais, o artigo mapeia o caso dos municípios do Rio 

Grande do Norte (RN) com dois objetivos. Em primeiro lugar, analisa o funcionalismo municipal 

entre 2005 e 2015. Neste caso, verificamos que há crescimento significativo assim como mudanças no 

perfil dos funcionários públicos, tanto em termos de tipos de vínculos, quanto em termos de 

qualificação educacional. Essas mudanças não estão restritas a Estado do RN na medida em que se 

verificam variações semelhantes entre municípios de outros Estados da região Nordeste, identificadas 

a partir de uma análise comparativa que destaca semelhanças e diferenças nessa trajetória recente. 

Em segundo lugar, a análise foca no interior do Estado do RN para verificar se há padrões espaciais 

diferentes ou se, ao contrário, são relativamente uniformes a evolução e o perfil da burocracia estatal 

municipal entre as mesorregiões do Estado. Ainda nesta seção, aventam-se as razões para o 

crescimento do funcionalismo no período, as estratégias adotadas pelos municípios e as primeiras 

sinalizações da estagnação do crescimento das contratações estatutárias em 2014, como resultado da 

diminuição do crescimento econômico e, como consequência, das receitas públicas municipais. Por 

fim, o artigo faz um balanço do perfil atual do funcionalismo público municipal potiguar e 

apontamentos para uma agenda de pesquisa. 

1. Burocracias e capacidades estatais na provisão de serviços e para o 
desenvolvimento 

A burocracia estatal moderna é um advento do final do século XIX e na interpretação hoje clássica de 

Max Weber (WEBER, 1999) é caracterizada pelo estabelecimento de regras abstratas, formais-legais e 

escritas, exercício hierárquico e, portanto, de subordinação às ordens superiores, conferindo 

impessoalidade e previsibilidade às ações estatais. Em oposição à autoridade racional-legal 

(burocrática), os tipos-ideais patrimonial e o carismático caracterizavam um Estado onde prevaleciam 

as decisões e critérios de ordem subjetiva baseados em relações pessoais de lealdade à autoridade 

estabelecida ou ao carisma de um líder. Para Weber, a emergência do aparato burocrático moderno era 

uma resposta necessária para a continuidade da expansão do capitalismo após a Revolução industrial. 

A garantia de contratos, a impessoalidade e previsibilidade das regras seriam elementos fundamentais 

que dariam confiança para que o capital se transformasse em investimentos de maturação a médio ou 
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longo prazo. 

As transformações do papel dos Estados nacionais ao longo do século XX, ampliando seu escopo de 

atuação, impactaram também as análises sobre a burocracia estatal. A maior complexidade das ações 

estatais e sua relação com o desenvolvimento econômico passa a ser objeto de discussões e de crítica 

ao aparato burocrático, especialmente ao final da década de 1970 e associado ao debate sobre o new 

public management (para revisões ver, ABRUCIO, 1997 e CARNEIRO; MENECUCCI, 2011). Se 

inicialmente concentrou-se na afirmação de que o Estado com sua burocracia estatal ao estilo 

weberiano tornara-se um empecilho à eficiência econômica, administrativa e até mesmo à efetividade 

social, ao final do século XX estudos comparativos entre países começam a desmontar os argumentos 

iniciais de que o Estado e sua burocracia seriam entraves ou menos eficientes que os mercados na 

provisão de bens públicos ao revelarem a variedade de burocracias estatais e de seus efeitos, 

inaugurando a literatura que cunha o conceito de “capacidades estatais” (PIRES; GOMIDE, 2016; 

CARNEIRO; MENECUCCI, 2011). Estudo clássico de Peter Evans (1993) mostra que as burocracias 

de países do Leste Asiático, altamente qualificadas e estáveis, selecionando a elite de estudantes dos 

países, caracterizam um Estado desenvolvimentista e indutor do crescimento econômico acelerado e, 

ao contrário da burocracia clássica de tipo weberiano totalmente impessoal e isolada, as relações 

pessoais com os capitalistas são mecanismos que permitem maior adequação e eficácia na proposição 

de políticas para o desenvolvimento. Além disto, com a introdução de agentes do mercado privado na 

provisão de serviços públicos e maior demanda por participação social nas decisões dos governos, esse 

debate tem evoluído para a noção não mais de governo burocrático e hierarquizado, mas para a noção 

de governança compartilhada de decisões e implementação de políticas. 

Para Pires e Gomide (2016), a compreensão atual das capacidades estatais, informado a partir da 

noção de governança, pode ser feita a partir da ótica dos arranjos institucionais. Os autores distinguem 

entre duas capacidades distintas: as técnicas-administrativas, associadas à capacidade mais clássica da 

burocracia estatal, e as político-relacionais, de incorporação e articulação entre atores com a obtenção 

de apoios e consensos, tanto na formulação quanto na implementação e readequação (revisão) de 

políticas. 

No estudo dos autores, uma das dimensões das capacidades técnicas-administrativas refere- se ao nível 

de profissionalização da burocracia, além das capacidades de coordenar ações entre órgãos e níveis de 

governo e a de monitoramento da execução dos projetos – que poderiam ser entendidas como 

capacidade de gestão. Profissionalização, neste caso, é medida por formas de ingresso na carreira e 

conhecida competência dos órgãos envolvidos. Os autores analisam a capacidade burocrática em cada 

um dos oito grandes projetos ou politicas adotados a partir de meados da década de 2000, indicando 

que as capacidades estatais variam a depender da política setorial e, portanto, dos arranjos 

institucionais próprios de cada uma. Os projetos variam de temática e escopo assim como de atores 

(estatais ou não) envolvidos e incluem casos como o Programa Minha Casa, minha Vida, Plano Brasil 
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Maior, Integração do Rio São Francisco, PRONATEC, Bolsa-família etc. 

Dentre os achados, verifica-se que em praticamente todos os projetos analisados a capacidade 

burocrática profissional dos servidores federais é elevada, estando presente em sete dos oito casos 

estudados. Ainda assim, isto não se reflete automaticamente em maior capacidade de coordenação e de 

monitoramento da implementação dos projetos assim como na de inovação ou revisão de adequação 

nas políticas. No entanto, os autores concluem que quando há alta capacidade de tipo “técnica-

administrativa” há maior capacidade de entrega dos produtos previstos nos projetos em comparação às 

situações de média e baixa capacidade. Em reverso, a baixa ou média capacidade técnica-

administrativa estão associadas à menores capacidade de entregar os produtos ou serviços previstos. 

Em outras palavras, a profissionalização da burocracia é uma condição necessária, porém não 

suficiente para a eficácia de uma política. A maior profissionalização da burocracia, ainda no estudo 

dos autores, também não está associada a maior interlocução ou participação dos atores societais ou 

outros níveis de governo afetados pelos projetos e políticas, confirmando que o estilo top-down de 

formulação e implementação de políticas pública ainda é um modo frequente a nível federal. Como 

exemplos, há projetos com alta capacidade técnica-administrativa sem o envolvimento de atores e 

comunidades de políticas como o caso do Minha Casa, Minha Vida. Nos casos de maior interação e 

diálogo, estes projetos são reajustados e permitem produzir maior inovação na política. 

O debate sobre as capacidades estatais está, portanto, intrinsecamente ligado com o processo de 

profissionalização da burocracia ou capacidade burocrática, ainda que não seja o único fator a explicar 

o desempenho das políticas. Abrucio (2007) a define como “sine qua non”, ou seja, indispensável 

para a manutenção da eficácia da gestão pública. Apesar de serem exigidos dos burocratas as 

capacidades profissionais por meio do critério da qualificação conforme já predizia Weber (SECCHI, 

2009), a necessidade por quadros cada vez mais profissionalizados se intensificou em face de 

aumentar os níveis de produtividade e autonomia nos processos decisórios dos envolvidos. Para 

Bresser-Perreira (2005), as reformas realizadas nos anos 1930 e 1960 foram operadas sob a égide da 

profissionalização do Estado, porém, as medidas não se traduziram em administrações efetivamente 

burocráticas no sentido weberiano na medida em que imperavam, ainda, relações patrimonialistas de 

ocupação de cargos. Para Evans (1993), uma burocracia competente e capaz no Brasil antes da 

Constituição de 1988 só se concretizou de modo isolado, sendo emblemático o caso do BNDE. 

Para Bresser-Perreira (2005), no cenário internacional será a partir dos anos 1980, no contexto da 

Nova Gestão Pública, que a preocupação com eficiência e resultados começam a ser discutidas junto 

com as demais alternativas de organização do serviço público. Apesar da importância da temática, as 

discussões sobre a profissionalização no setor público na academia brasileira só se intensificaram 

recentemente. (FARIAS; GAETANI, 2002; BARCELLAR FILHO, 2003; ABRUCIO, 2005; 2007; 

CAVALCANTE; CARVALHO 2017). 
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Acredita-se que a necessidade pela profissionalização da gestão foi impulsionada pelas novas 

dinâmicas de organização da Administração Pública por meio das reformas do serviço público e da 

complexidade dos serviços ofertados para a população, buscando assim, aliar a qualidade dos 

servidores com a sua devida qualificação (FARIAS; GAETANI, 2002; MORAES, 2009). No Brasil, 

de acordo com Abrucio (2007), os processos de mudanças na Administração Pública se iniciaram 

ainda na Constituinte de 1988 onde os envolvidos apresentaram uma série de alternativas agrupadas 

em três conjuntos de mudanças, que são: democratização do Estado por meio do controle externo da 

Administração Pública; descentralização; e reforma no serviço civil. No que diz respeito à reforma do 

serviço civil, está à profissionalização da burocracia, que foi objeto de ampla reformulação pelos 

constituintes desde a obrigatoriedade de concursos públicos para todos os cargos públicos até a adoção 

da estabilidade do servidor, com o intuito de barrar métodos patrimonialistas de ingresso e remoção. 

Abrucio (2007) apresenta algumas ações que concretizaram nesse sentido como o princípio de seleção 

meritocrática e universal e universal por meio do concurso público. 

De acordo com Farias e Gaetani (2002), a profissionalização trouxe para a realidade administrativa a 

exigência para que os envolvidos desempenhem suas atividades com maior transparência e 

responsabilização quanto ao uso dos recursos públicos. Adiciona-se o fato de que a profissionalização 

é requisito importante para aumentar a racionalidade, a transparência dos processos decisórios e 

impedir que as estruturas administrativas venham a atender interesses pessoais. Para Barcellar Filho 

(2003, p. 02), a profissionalização da função pública se configura, no ponto de vista jurídico, como 

instrumento de “legitimação da Administração Pública perante o povo”. 

Analisando a composição da burocracia federal brasileira entre 1995 a 2014, Cavalcante e Carvalho 

(2017), afirmam que a profissionalização do setor público federal é operada no cumprimento dos 

requisitos do modelo burocrático clássico de tipo weberiano. Para os autores, os critérios de análise 

utilizados para definir se o setor público apresenta ou não graus relativos de profissionalização estão 

relacionados a: composição e ingresso de pessoal; política salarial; avaliação de desempenho; 

ocupação de cargos de livre nomeação; e a formação/qualificação. 

De forma mais específica quanto às características, Abrucio (2007) delimita os processos de 

profissionalização em quatro pontos estratégicos sendo estes a: redução de cargos de comissão1; 

redefinição e fortalecimento das carreiras estratégicas de Estado; transferência de atividades para 

estados e municípios, uma vez que as políticas públicas tendem a serem realizadas cada vez mais no 

plano local, necessitando assim, de maior investimento nas capacidades gerenciais e burocráticas 

destes; aumento do investimento em capacitação dos servidores públicos; e a construção de novas 

formas de relacionamento entre outras instâncias como os sindicatos. O primeiro está relacionado com 

                                                        
1 Abrucio (2007) considera que os cargos em comissão são importantes para a manutenção da agenda eleita. 
Entretanto, na realidade brasileira, há um número muito grande de servidores lotados em cargos de 
comissão. Para o autor, nenhuma outra democracia no mundo apresenta um número similar ao caso 
brasileiro. 
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a redução da corrupção, o segundo com a inserção de profissionais de outras áreas (mercado e 

academia) capazes de melhorar a gerência do Estado, o terceiro com a criação de instituições que 

colaborem com o aprimoramento da capacidade técnica do servidor, e, por fim, o último está ligado 

com a regulamentação da greve, de forma a evitar que movimentações irresponsáveis aumentem a 

insatisfação da população com o serviço público. 

Farias e Gaetani (2002) estabelecem que outro fundamento da profissionalização da burocracia está 

relacionado com os altos níveis de produtividade. Para os autores, o aumento da produtividade no 

trabalho no setor público é encarado como elemento prioritário pelo fato de aumentar a qualidade dos 

serviços e ampliar a sua abrangência. Para isso, é necessário que o setor público esteja alinhado com 

as inovações contínuas em tecnologia que resultem no aumento da produtividade. Destaca-se, 

portanto, a instituição de mecanismos como o governo eletrônico que resultou além da redução de 

custos da máquina pública, maior transparência das ações governamentais (ABRUCIO, 2007). 

Por fim, o desenvolvimento de pesquisas no campo acadêmico do chamado “campo de públicas” 

contribui para o acumulo de esforços para transformar a realidade administrativa da gestão de políticas 

públicas do país mediante processos de profissionalização da burocracia (CAVALCANTE; 

CARVALHO, 2017), especialmente relevantes para o caso das administrações municipais, que, 

devido às desigualdades de capacidades econômicas ou produtivas, tendem a ter impedimentos para a 

formação de um quadro administrativo profissional. Desta forma, a recente expansão de cursos de 

graduação nas áreas do chamado Campo de Públicas (administração e gestão pública, gestão e 

políticas públicas), a partir de meados da década de 2010, são uma resposta a uma demanda por 

profissionais que tenham as habilidades e capacidades adequadas para a gestão de máquinas 

administrativas e de políticas, programas e projetos, formando, assim, mão-de-obra qualificada para  

as administrações municipais e organizações não-estatais (PIRES et al., 2014; GOMES; ALMEIDA; 

LUCIO, 2016). 

Em suma, ao apresentar esses debates, observa-se que um corpo de funcionários públicos 

profissionalizados, altamente escolarizados e com estabilidade permanecem entendidos como um dos 

elementos que compõe as capacidades estatais. Estes estudos também mostram que, ainda que 

importante, a profissionalização da burocracia não é uma condição suficiente para produzir melhor 

eficácia, efetividade no desempenho das políticas. Ao mesmo tempo, os textos aqui discutidos estão 

focados no caso da burocracia de nível federal. Porém, dados os elevados níveis de desigualdade na 

capacidade fiscal dos municípios brasileiros e sua crescente responsabilidade na provisão de serviços 

das políticas sociais e da urbana, a próxima seção volta-se a elucidar empiricamente nossa pergunta 

central: qual o perfil das burocracias municipais na atualidade? 

2. Perfil das burocracias municipais do Rio Grande do Norte ao longo do 
tempo (2005-2014) 
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Com o objetivo de fazer um comparativo da situação dos municípios do Rio Grande do Norte perante 

os demais dos estados da Região Nordeste, de inicio foi feita a leitura dos dados relativos ao 

quantitativo do funcionalismo público ativo na administração pública municipal dos estados da região. 

Os resultados podem ser observados na Tabela 01 a seguir. 

TABELA 01 – Funcionários públicos ativos na administração pública municipal dos 
estados da Região Nordeste 

Unidade da Anos 
Federação     Taxa de 

 2005 2008 2011 2014 Crescimento 
     2005-2014 

Alagoas 90.464 98.854 117.974 116.016 28,25% 
Bahia 381.301 428.655 467.874 518.357 35,94% 
Ceará 218.763 260.911 298.226 317.983 45,36% 

Maranhão 167.278 220.836 249.917 271.918 62,55% 
Paraíba 123.761 137.452 143.880 173.310 40,04% 

Pernambuco 217.099 248.690 264.972 270.522 24,61% 
Piauí 78.094 92.090 100.869 117.799 50,84% 

Rio Grande do 
Norte 96.981 104.798 121.264 126.206 30,13% 

Sergipe 59.941 64.704 74.514 77.483 29,27% 
Total Nordeste 1.433.682 1.656.990 1.839.490 1.989.594 38,78% 

Fonte: IBGE (2005; 2008;2011;2014). 

De acordo com os dados da Tabela 01, em todo o Nordeste observa-se um crescimento no quantitativo 

de funcionários públicos municipais entre os anos de 2005 e 2011 registrando uma taxa de 

crescimento média de 38%. Este crescimento pode ser observado em todos os estados da região, 

entretanto, entre 2011 e 2014 começa a se registrar as primeiras quedas no número de funcionários 

públicos. O estado do Maranhão registrou a maior taxa de crescimento no funcionalismo público 

municipal, apresentando um percentual de crescimento de 62% entre os anos de 2005 até 2014, ao 

passo que Pernambuco registra a menor taxa com 24%. Os municípios do Rio Grande Norte 

apresentaram uma taxa de crescimento de 30% do seu funcionalismo público, percentual abaixo da 

média geral do Nordeste saindo de 96 mil funcionários públicos em 2005 para 126 mil em 2014. 

Em termos dos períodos de expansão, observam-se distintos padrões. Enquanto Maranhão atingiu o 

seu ápice da expansão entre 2005 e 2008, a vasta maioria dos municípios nordestinos apresenta um 

pico entre os anos de 2008 e 2011. No último período, 2011 e 2014, verifica-se a diminuição 

generalizada do ritmo de expansão do funcionalismo público. A Paraíba se mostra como a única 

exceção com o seu ápice de contratação sendo registrando neste período. 

Uma possível explicação para a maior concentração de crescimento entre os anos de 2008 e 2011 

esteja relacionado com a expansão dos serviços sociais de competência municipal, como a educação, 
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saúde e assistência social, que acabam por demandar a contratação de profissionais especializados nas 

respectivas áreas de modo induzido pelo governo federal conforme destacado pela literatura do 

federalismo e das relações intergovernamentais (ARRETCHE, 2012). 

Tendo visto de modo comparativo em relação ao Nordeste, as próximas seções buscam observar se há 

ou não variações no interior do Rio Grande do Norte relacionadas, especificamente com relação a: 

taxa de crescimento; tipo de vínculo; e o nível de escolaridade presente no funcionalismo público 

municipal. Para isto, os municípios foram agrupados na divisão por mesorregiões do IBGE. 

Adicionalmente, analisam-se as variações ao longo dos anos de modo a verificar se o pico observado 

para o conjunto do RN é verificado nas regiões, ou se padrões se fazem presente na composição 

funcionalismo público destas regiões. Como as condições socioeconômicas de cada mesorregiões 

diferem e podem ser um fator explicativo de variações, iniciamos apresentando uma breve 

caracterização de cada região de forma a situar o leitor sobre a divisão territorial do RN e suas 

principais características. 

2.1. Breve caracterização das mesorregiões do RN 

A Figura 01 a seguir mostra as mesorregiões que compõem o estado do Rio Grande do Norte. 

FIGURA 01 – Mesorregiões do RN 

 
Fonte: IDEMA (2013). 

De acordo com o IBGE, o RN é dividido em quatro grandes mesorregiões denominadas: Oeste 

Potiguar, Agreste Potiguar, Central Potiguar e Leste Potiguar. A mesorregião Oeste Potiguar é a 

maior do RN. Além de agrupar o maior número de municípios, cerca de 62, também concentra o 

maior número de microrregiões com sete no total. A região é um importante polo petroquímico, sendo 

Mossoró e Alto dos Rodrigues os principais municípios produtores. A região também se destaca na 
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fruticultura voltada para a exportação. Apesar do imenso potencial econômico e de apresentar um 

rendimento domiciliar médio intermediário, de R$ 478,28, a região abriga vários municípios com altos 

índices de extrema pobreza. João Dias é o município que registra o maior percentual, cerca de 41% de 

sua população se encontra nesta situação (PNUD, 2010). Venha-ver, Upanema e Rafael Fernandes são 

exemplos de municípios da região onde parte da parcela de sua população vive em situação de pobreza 

extrema. Abriga a segunda maior cidade do estado e principal polo da região, Mossoró com 259 mil 

habitantes (IBGE, 2010). Outras cidades importantes são: Açu, Pau dos Ferros e Areia Branca. A 

soma da população estimada de todos os municípios da região é de 904 mil segundo os dados do 

Censo Demográfico do IBGE 2010. 

A região Central Potiguar abriga 37 municípios e cinco microrregiões com destaque para o Seridó. 

De acordo com o Censo Demográfico 2010, sua população estimada é de 402 mil habitantes. No 

passado, a região foi um importante polo algodoeiro cuja indústria entra em declínio nos anos 1970. 

Agropecuária, caprinocultura, extração mineral e o turismo (serrano, eventos e caverna) se configuram 

como as principais atividades econômicas do Seridó enquanto a indústria salineira na região de Macau 

é a principal atividade econômica dominante (IDEMA, 2013). O rendimento mensal dos municípios 

segundo o Censo 2010 é de R$ 489,13, muito próximo ao do Oeste Potiguar. Suas principais cidades 

polo são: Caicó, Macau e Currais Novos. 

A região Agreste Potiguar apresenta o segundo maior número de municípios, 42 no total e três 

microrregiões. Sua população estimada é 402 mil habitantes (IBGE, 2010) A agropecuária é uma das 

principais atividades econômicas da região, em especial a região do Trairi, importante polo 

agropecuário do estado. Outras atividades econômicas incluem o turismo (ecoturismo e serrano) e a 

indústria (confecções, laticínios e castanha de caju) (IDEMA, 2013). Apresenta o menor rendimento 

domiciliar per capita mensal do RN com R$ 330,77. A região apresenta alto grau de pobreza (Censo 

Demográfico IBGE 2010) com vinte municípios cujo percentual de pobreza está acima dos 20%, 

sendo Coronel Ezequiel o município com o maior percentual 33% (PNUD, 2010). As principais 

cidades da região são: João Câmara e Santa Cruz. 

A região Leste Potiguar apresenta o menor número de municípios, cerca de 25 e quatro 

microrregiões. A população estimada é de 1,6 milhões de habitantes sendo a região mais populosa do 

estado (IBGE, 2010). Suas principais atividades econômicas estão ligadas ao turismo (sol e mar, 

esportes e eventos religiosos), indústria (têxtil, confecções, bebidas, construção civil), agropecuária 

(cana de açúcar, carcinicultura, avicultura, fruticultura irrigada e pecuária leiteira). O amplo 

dinamismo econômico faz do Leste Potiguar a região mais rica do estado somado ao fato de apresentar 

o maior rendimento mensal de todas as quatro mesorregiões R$ 868,38. Soma-se a isto o fato da 

região apresentar os menores índices de pobreza da região (Censo Demográfico IBGE 2010). Situam- 

se nesta região municípios de maior porte populacional como a capital potiguar Natal, Parnamirim, 

terceira cidade mais populosa do estado, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Ceará-Mirim, todos 
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eles também são integrantes da Região Metropolitana do Natal, que é localizada na região. 

2.2. Evolução do quantitativo de funcionários públicos nas regiões do RN 

Com o objetivo de verificar mudanças no quantitativo do funcionalismo público potiguar, a primeira 

variável analisa o número dos funcionários ativos na Administração Direta das quatro regiões e de 

seus respectivos municípios. O Gráfico 1, a seguir, apresenta os seguintes resultados. 

GRÁFICO 01 – Quantitativo de funcionários públicos na Administração Direta dos 
municípios do Rio Grande do Norte por região (2005-2014) 

 
Fonte: IBGE (2005;2008;2011;2014). Elaboração própria. 

Observando os dados do Gráfico 01, é possível perceber que entre 2005 até 2011 há um grande salto 

no quantitativo total do funcionalismo público municipal do RN, saindo de 96 mil em 2005 para 121 

mil em 2011, registrando um crescimento de mais de 80%. Entre 2011 até 2014, o ritmo de 

crescimento diminui, porém, o quantitativo total de funcionários se situa acima do número obtido em 

2011. Resta saber se este padrão de crescimento observado no RN se reflete nas quatro regiões 

analisadas. 

Os dados apontam que todas as regiões apresentaram crescimento no quantitativo de funcionários 

públicos ativos, porém, este crescimento não se deu de forma uniforme em todas as regiões 

observando mudanças de cenário com o avançar do tempo. Entre 2005 a 2008, a região Central 

Potiguar apresentou a maior taxa de crescimento no número de funcionários públicos municipais, 

saindo de 15 mil funcionários em 2005 para 18 mil em 2008 um percentual de 21%. O Agreste 
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Potiguar obteve a segunda maior taxa de crescimento do período, saindo de 15,7 mil em 2005 para 16 

mil em 2008, um percentual de 7%, inclusive sendo ultrapassado pela região Central Potiguar em 2008 

no número total. Apesar do Leste Potiguar apresentar o maior quantitativo de funcionários públicos de 

todo o RN, sua taxa de crescimento foi de 5%, inferior a média das regiões Central e Agreste, saindo 

de 36 mil funcionários em 2005 para 38 mil em 2008. A menor variação pode ser observada na região 

Oeste Potiguar com uma taxa de crescimento de 4% no período, apesar de apresentar o segundo maior 

contingente de funcionários públicos municipais do estado. 

Contudo, no período entre 2008-2011, observa-se a primeira mudança nas taxas de crescimento das 

regiões. O Leste Potiguar passa a liderar este cenário registrando salto no seu funcionalismo público. 

De 38 mil em 2008, este número passou para 46 mil em 2011, um crescimento 16%. A região Central 

Potiguar, por sua vez, apresenta uma redução de sua taxa de crescimento no período apresentando um 

percentual de 11%. As regiões Oeste e Agreste também apresentaram evoluções em suas taxas de 

crescimento 10% e 9% respectivamente. 

As mudanças se intensificam durante o período 2011-2014. Desta vez, a região Agreste Potiguar 

apresenta o maior salto no número de funcionários públicos. Enquanto em 2011 este número era 20 

mil em 2014 a região já contabilizava mais de 24 mil funcionários públicos, um crescimento de quase 

30%, o maior já registrando entre os períodos analisados. As demais regiões apresentaram reduções 

em suas variações de crescimento. A região Central Potiguar apresentou continuidade na redução das 

taxas de crescimento saindo de 11% em 2011 para 8% em 2014. Inclusive a região é superada pelo 

Agreste Potiguar no número total de funcionários públicos apresentando um contingente de 22 mil. No 

caso da região Oeste Potiguar, a redução foi ainda maior onde se registou 8% de expansão face aos 

10% do período de 2008-2011. O caso mais evidente é o do Leste Potiguar, pela primeira e única vez 

se registra uma redução de 5% da sua composição, o que indica que a região apresentou perda de 

funcionários públicos. Em números, saiu de 46 mil em 2011 para 43 mil em 2014. Porém, mesmo com 

a redução a região ainda concentra a maior parte funcionalismo público municipal de todo o RN. 

Considerando o período agregado de 2005 até 2014, aprofundam-se as mudanças nas taxas de 

crescimento entre regiões. O maior crescimento pode ser observado no Agreste Potiguar com um 

percentual de 53%. A região Central Potiguar apresentou a segunda maior expansão com uma 

porcentagem de 46%. Oeste potiguar registrou 21% de crescimento e, por último, o Leste Potiguar 

com 15%, motivado pela redução observada entre 2011-2014. 

2.3. Evolução do quantitativo de funcionários públicos municipais do RN por 
vínculo empregatício 

Nesta seção, foi analisada a composição do funcionalismo público municipal do RN com base no 

vínculo empregatício presente no setor público. A análise da variável parte da premissa em verificar 

qual o tipo de vínculo predomina nas regiões municipais do estado, verificando assim se os municípios 
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atendem aos requisitos de possuir uma burocracia profissionalizada com base no seu vínculo. 

A plataforma MUNIC do IBGE (2014, p. 47), utilizada como principal fonte de dados para este texto, 

costuma dividir os vínculos do funcionalismo público em quatro opções. São eles: 

• Estatutário: Funcionário regido pelo Regime Jurídico Único – RJU; 

• Celetista: Funcionário contratado pela prefeitura que é regido pela CLT – Consolidação das 

Leis do Trabalho; 

• Comissionado: Funcionário que está exercendo cargo em comissão; 

• Sem vínculo permanente: Engloba funcionários que estejam prestando serviços para as 

prefeituras, mas que não possuem vínculo empregatício permanente com o funcionalismo público. 

Inclui também os funcionários que não possuem a Carteira de Trabalho assinada. Integram nesta 

categoria autônomos, estagiários2 e voluntários cedidos de outras administrações; 

O Gráfico 02 a seguir mostra a distribuição do funcionalismo público municipal do RN por vínculo 

com o setor público entre os anos de 2005 até 2014. 

  

                                                        
2 A partir de 2008, a MUNIC contabiliza o total de estagiários separado da categoria sem vínculo permanente. 
Entretanto, para simplificar esta análise, optou-se por inserir os estagiários de volta a este vínculo em todos 
os anos. 
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GRÁFICO 02 – Número de funcionários ativos na Administração Pública municipal 
do RN por vínculo com o setor público 

 
Fonte: IBGE (2005; 2008; 2011; 2014). Elaboração própria. 

De acordo com os dados do Gráfico 02, os estatutários concentram a maior parte do funcionalismo 

público municipal, registrando 77 mil funcionários em 2014 e em todos os anos anteriores. Entre 

2005-2008, o contingente de estatutários apresenta crescimento nos seus quadros, porém, o pico de 

crescimento pode ser observado no período entre 2008-2011, onde saiu de 69 mil em 2008 para 80 mil 

em 2011, uma expansão de 16%. Entretanto, no período entre 2011-2014 se registra o primeiro 

cenário de queda com a perda de 4% do total de estatutários na administração pública municipal do 

RN. 

Em seguida, os funcionários sem vínculo permanente concentram o segundo maior número do 

funcionalismo público municipal. Em 2014, cerca de 28 mil funcionários prestavam serviços para as 

administrações municipais. Este vínculo apresentou os maiores percentuais de crescimento entre os 

demais. Entre 2005-2008, o crescimento foi de 25%, em números, saiu de 13 mil em 2005 para mais 

de 17 mil em 2008. Entre 2008-2011, o crescimento se mantém, mas com uma taxa menor registrando 

12% no período. A maior expansão pode ser observada no período entre 2011-2014, onde esse 

crescimento foi de 46%, o maior já registrado. Em números, o salto é considerável saindo de 19 mil 

em 2011 para mais de 28 mil em 2014. 

Os comissionados, terceira maior composição com 17 mil funcionários em 2014, apresentaram um 

crescimento intermediário, com um percentual de 14% entre 2008-2011, sendo este o período com o 
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maior salto registrado e 11% entre 2011-2014. 

Os celetistas, por sua vez, apresentaram os maiores percentuais de queda no total de municípios do 

RN. Em 2005, existiam seis mil funcionários vinculados à CLT trabalhando nos municípios 

potiguares, mas em 2008 este número cai para 4 mil representando uma queda de 28%. A redução se 

intensifica entre 2008-2011 atingindo o seu maior patamar com 51% de queda totalizando 2,2 mil 

funcionários. Entre 2011-2014, a queda continua, mas em um ritmo bem menor com um percentual de 

29% estabilizando em números para 1,6 mil funcionários vinculados à CLT. 

Em linhas gerais, a análise dos dados presentes no Gráfico 02 mostra que, com exceção dos celetistas, 

entre 2005-2011 houve crescimento na quantidade de funcionários nos demais vínculos. Todavia, no 

período entre 2011-2014, os estatutários começam a registrar queda no número de funcionários ativos 

em números absolutos. É importante salientar que apenas os vínculos com menor fragilidade 

registraram este cenário de queda ao passo que vínculos não efetivos e, portanto, mais frágeis 

registraram aumento no seu quantitativo. A queda no número de estatutários e celetistas, por sua vez, 

explica o declínio no total de funcionários públicos municipais do estado, conforme apresentado no 

Gráfico 01. 

Estes dados sugerem que o ano de 2014 já expressa a crise fiscal dos municípios com restrições 

orçamentárias que paralisam a tendência de expansão de contratação de pessoal. 

A próxima seção mostra a distribuição do funcionalismo público municipal do RN por vínculo 

empregatício tomando como base a divisão regional estabelecida nas primeiras seções. O objetivo 

central é de verificar se o padrão observado no total de municípios do estado se reflete em todas as 

regiões ou se há casos específicos para cada. 

2.4. Evolução do quantitativo de funcionários públicos das mesorregiões do 

RN por vínculo empregatício 

A Tabela 02 a seguir mostra como deu a distribuição do funcionalismo público municipal na 

administração direta pelas regiões do RN com base no vínculo empregatício. 
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TABELA 02 – Distribuição do funcionalismo público municipal pelas mesorregiões 
do RN por vínculo empregatício (2005-2014) 

Fonte: IBGE (2005; 2008; 2011; 2014). Elaboração própria. 
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Os percentuais da Tabela 02 mostram que o padrão observado no Gráfico 02 se refletem nas quatro 

regiões do estado com os estatutários concentrando mais da metade do funcionalismo público 

apresentando percentuais entre 60% e 50%. Em seguida, a categoria dos funcionários sem-vínculo 

apresenta a segunda maior concentração, inclusive, o cenário de crescimento deste vínculo observado 

no Gráfico 2 no período entre 2011-2014 também se mostra presente em todas regiões com destaque 

para a região Agreste Potiguar. De todas as regiões, apenas o Leste Potiguar apresentou redução no 

total de funcionários públicos lotados nas administrações municipais, cujo cenário pode ser observado 

no intervalo entre 2011-2014. Este cenário de crescimento do percentual dos vínculos pode ser melhor 

observado na Tabela 03 a seguir. 

TABELA 03 – Taxa de crescimento dos funcionários públicos municipais da 
administração direta por mesorregião (2005-2014) 

 

Fonte: IBGE (2005; 2008; 2011; 2014). Elaboração própria. 

Com base nos dados da Tabela 3, podemos observar cenários distintos nas taxas de crescimento dos 

vínculos no funcionalismo público por região. A região Agreste Potiguar apresenta a maior expansão 

considerando o período entre 2005-2014, entretanto, apesar do expressivo ritmo de expansão e de ser a 

única região que não registrou queda no número de funcionários efetivos entre 2011-2014, é a região 

que apresenta o menor número de funcionários estatutários ao passo que apresenta um grande número 

de comissionados e funcionários sem vínculo permanente. Ambos apresentaram ampla expansão nos 
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últimos nove anos o que pode reforçar a ideia de que existem limites para expansão de uma 

burocracia weberiana estável vista como ideal para à gestão pública destes municípios. 

A segunda maior expansão em termos globais entre 2005-2014 ficou por conta da região Central 

Potiguar. O período de maior expansão pode ser observado no período entre 2005-2008 motivado pelo 

crescimento do número de vínculos celetistas e não permanentes. Comparado com as demais regiões, 

os municípios da região Central Potiguar foram os que mais expandiram a contratação de vínculos não 

permanentes diante do cenário de expansão deste vínculo observado entre 2011-2014. Em relação aos 

estatutários, o crescimento é bem menor se comparado com as demais regiões além de registrar a 

segunda maior retração do total deste vínculo entre os anos de 2011 a 2014. 

Na região Leste Potiguar, a mais dinâmica em termos econômicos e que congrega os principais 

municípios do RN, o crescimento é modesto se comparado aos demais. Os picos de crescimento 

podem ser observados entre o período de 2008-2011 onde se registrou aumento nos percentuais de 

estatutários e comissionados. Neste período observa-se também a maior taxa de redução dos celetistas 

apresentando uma queda de 88% assim como a maior taxa de redução do funcionalismo estatutário 

entre 2011-2014 registrando uma redução de 12% dos seus quadros. 

Este mesmo cenário de crescimento modesto pode ser observado na região Oeste Potiguar, porém, um 

pouco superior a que foi registrada no Leste Potiguar. Entre 2005-2011ocorre a expansão do número 

de estatutários, contudo, posteriormente entre 2011-2014 o cenário é declínio. O aumento nas 

contratações de funcionários sem vínculo também tem reflexos no Oeste Potiguar. 

Pode-se concluir que, o mesmo cenário observado no total de municípios do RN se reflete nas regiões. 

Entre os anos de 2005 a 2011 há o crescimento de vínculos estatutários efetivos, porém, de 2011 a 

2014 com exceção do Agreste Potiguar as demais regiões registraram queda no funcionalismo efetivo 

e aumento no número de vínculos não efetivos. A grande presença de funcionários não permanentes 

pode indicar além da preferencia da gestão pública por este tipo de vínculo, cenários de fragilidade na 

composição do serviço público municipal, uma vez que os profissionais não possuem plenas garantias 

trabalhistas, a remuneração é inferior aos demais vínculos e a possibilidade de dispensa é maior 

(DARÉ; HOFFMANN, 2013). De acordo com Freire e Palotti (2015) a contratação em caráter 

emergencial de funcionários não efetivos também pode explicar o aumento do número de servidores 

informais como forma de suprir possíveis lacunas na gestão pública municipal. 

2.5. Nível de qualificação do funcionalismo público municipal do RN 

Nesta seção, os critérios de análise utilizados propuseram a analisar os níveis de qualificação da 

burocracia municipal potiguar tomando como base o nível de escolaridade dos funcionários públicos 

dos municípios. A seguir, o Gráfico 03 mostra os principais resultados. 
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GRÁFICO 03 – Número de funcionários ativos na Administração Pública municipal 
do RN por qualificação educacional 

 

Fonte: IBGE (2005; 2008; 2011; 2014). Elaboração própria. 

Os dados do Gráfico 03 mostram que a maior parte do funcionalismo público municipal do RN possui 

pelo menos o ensino médio completo, apresentando um número de 51 mil funcionários, 

correspondendo aso de 6 mil possuem pós-graduação, com 18% e 5% respectivamente. 

É visível que o número de funcionários públicos com ensino médio e superior cresceu especialmente 

no período entre 2008-2011, sugerindo a confirmação da hipótese de que as políticas de indução do 

governo federal para a expansão das políticas sociais a cargo dos municípios expliquem parte desse 

crescimento de funcionários públicos especializados (como médicos, professores, assistentes sociais 

etc.) e de maior escolaridade. Ambos registraram picos de crescimento neste período, com percentuais 

de expansão variando entre 30%. Considerando o período de 2005 a 2014, o crescimento dos 

graduados é ainda mais evidente, apresentando taxas de expansão de mais de 60% contra 34% do 

crescimento do nível médio, enquanto o total do funcionalismo municipal com apenas o fundamental 

completo vai diminuindo com a menor redução sendo registrada entre 2005-2008 onde há uma queda 

de mais de 25% do total de funcionários com apenas o fundamental completo. No período agregado 

entre 2005-2014 a redução é um pouco maior, cerca de 33%. 

A maior expansão, no entanto, fica com os pós-graduados. O crescimento mais expressivo se deu entre 

2005-2008, onde se registrou um aumento de mais de 170% do número de funcionários pós-graduados 

em todos os municípios do RN. 

Considerando as mesorregiões potiguares, a Tabela 4 mostra como se dá a distribuição do 
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funcionalismo público municipal tomando como base a formação educacional dos seus quadros. 

Tabela 04 – Distribuição do funcionalismo público municipal do RN por 
qualificação educacional por mesorregiões (2005-2014) 

 

Fonte: IBGE (2005; 2008;2011;2014.) Elaboração própria. 

O cenário observado em todo RN se reflete também nas regiões analisadas. Em todas elas o 

funcionalismo público municipal com nível médio completo representa cerca de 40% do total de 

empregados. A maior concentração se encontra na região Central Potiguar com 44% dos funcionários 

municipais da região apresentando este tipo de formação educacional. Há aumento expressivo no 

número de funcionários municipais graduados em todas as regiões, apresentando percentuais que 

variam entre 20% a 30%. A região Leste Potiguar, no entanto, é a única que possui 40% dos seus 
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quadros públicos municipais com algum tipo de graduação completa. Dos pós-graduados, as maiores 

concentrações ficam localizadas nas regiões Central e Agreste Potiguar com 05% e 07% 

respectivamente. 

A análise dos dados sobre a qualificação dos funcionários públicos municipais com base na 

escolaridade possibilitou observar que, com o passar dos anos, entre 2005 até 2014 o perfil 

educacional da burocracia dos municípios potiguares mudou de modo significativo. Enquanto o 

número de quadros com ensino fundamental diminuiu, houve um aumento no número do 

funcionalismo com o ensino médio e superior. As motivações para o crescimento da qualificação estão 

ancoradas em diversas razões. Cavalcante e Carvalho (2017) cita a intensificação terceirização como 

um dos fatores, já que atividades de caráter mais operacional e que são mais flexíveis quanto ao nível 

de escolaridade passaram a ser executadas por terceiros. Outro fator reside nas exigências de entrada 

com concursos públicos com exigência mínima de graduação ou de ensino médio completo (FREIRE; 

PALOTTI, 2015). E, por fim, nossa hipótese de que a expansão induzida pelo governo federal de 

prestação gera uma demanda por profissionais com qualificações específicas, especialmente as de 

ensino superior. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados apresentados ao longo deste trabalho mostram que a partir de meados da década de 2000, os 

municípios do Nordeste brasileiro tiveram uma ampliação significativa no número de funcionários 

públicos. Há um ápice deste crescimento entre os anos 2008 e 2011. A estagnação ou diminuição deste 

ritmo a partir de 2014 sugere que as mudanças no cenário econômico do país produziram efeitos na 

contratação de pessoal pelos municípios. 

As análises mais detalhadas para o caso do Rio Grande do Norte permitiram verificar que o tipo de 

vínculo da contratação e o perfil de qualificação, medida pela escolaridade do funcionário público, 

também apresentou variações ao longo do tempo. Em primeiro lugar, é notável a elevada proporção de 

vínculos estatutários (cerca de 60%) nas quatro mesorregiões de municípios analisadas. Este tipo de 

vínculo contém como elementos típicos, dentre outros quesitos, o ingresso por concurso público, a 

estabilidade e exigência de conhecimentos profissionais, aproximando-se, desta forma, da burocracia 

moderna weberiana no sentido clássico. Ainda que com valores elevados, nota-se que a mesorregião 

com menor dinâmica econômica no conjunto aqui analisado e, portanto, com mais municípios com 

baixa capacidade fiscal, apresenta uma proporção de funcionários estatutários mais baixa que o 

restante das regiões, neste caso, com municípios maiores e com arrecadação tributária mais elevada. 

Este fato parece sugerir que a formação de uma burocracia moderna nos municípios depende em 

alguma medida de sua capacidade fiscal. 

Em segundo lugar, ainda que com variações, o pico de crescimento e contratação estatutária ocorre 
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entre 2008 e 2011, ainda que se observe crescimento desde de 2005. A despeito da a CF/1988 ter 

estabelecido o ideal de provisão descentralizada, participativa e especialmente municipal, o 

crescimento do funcionalismo municipal potiguar a partir de meados da década de 2000 não é 

explicado pela constituição federal, mas sim pelas políticas de indução na provisão de serviços 

públicos iniciadas pelo governo federal desde meados da década de 1990. 

No caso específico de nossas análises, a aprovação do FUNDEB parece ser um elemento explicativo 

na medida em que voltou a trazer fortes incentivos para os municípios ampliarem a sua oferta de vagas 

nas escolas, agora estendida para toda a educação básica, inclusive creche. A lei do piso salarial do 

magistério, que reservou carga horária mínima para atividades fora da sala de aula pode também ter 

elevado a demanda pela contratação de professores. Outras políticas federais de indução da ampliação 

da educação infantil (como o Proinfância, que financiava construção de creches) podem também 

explicar parte da expansão do funcionalismo municipal com maior qualificação em termos de 

escolaridade, induzido os municípios a ampliarem seus quadros de professores. 

No caso da assistência social, o período 2005-2011 coincide com a aprovação e implantação do 

SUAS, gerando efeitos na contratação de pessoal como assistentes sociais, psicólogas e outros 

profissionais para área. Algo similar pode ter ocorrido na também na área da saúde, demandando 

ampliação de contratação de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde pública, ainda que 

não tenhamos, no momento, uma política específica para levantar como hipótese. Como estes são 

profissionais de maior escolarização e especialização, é possível que o aumento da escolaridade dos 

funcionários públicos do Rio Grande do Norte seja resultado da contratação de profissionais para 

atuação nessas áreas das políticas sociais. 

Por fim, cabe destacar que o ano de 2014 parece mostrar o início do esgotamento desse modelo de 

expansão das capacidades estatais municipais burocráticas. Sem novos aportes do governo federal e, 

tendo em vista a já perene limitação fiscal dos estados brasileiros, também indisponíveis para auxílios 

financeiros aos municípios, o ano de 2014 surge como o início da reversão de tendência de ampliação 

da burocracia municipal. De especial relevância para a discussão sobre as capacidades burocráticas 

estatais é a diminuição no ritmo de contratação de funcionários estáveis e de maior qualificação – 

como estatutários – e um observável aumento de contratações de vínculo não permanente. 

Tendo em vista a centralidade nos estudos da área do papel de uma burocracia qualificada, 

independente de interferências de tipo patrimonialista e que tenha incentivos para permanecer na 

gestão, o cenário a partir de 2014 é preocupante, especialmente quando o acesso e qualidade de 

serviços sociais elementares como educação, saúde e assistência social são as bases para a 

transformação social e econômica do país no presente e no futuro. 
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COORDENAÇÃO FEDERATIVA EM ARRANJOS DE 
COOPERAÇÃO VERTICAL: 
OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM A PARTICIPAÇÃO 
DOS GOVERNOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

Karine Souza Julião, Universidade de São Paulo | USP 

RESUMO 
Este estudo busca expor o panorama dos consórcios públicos verticais no Brasil e discutir a capacidade desse 
arranjo de cooperação auxiliar na coordenação federativa. Para isso, utilizou-se o caso dos consórcios de saúde 
cearenses como ilustração. Utilizou-se dados da Pesquisa Munic de 2015 e análise documental. Os resultados 
mostram a concentração de municípios de pequeno porte nos consórcios verticais e o destaque da política de 
saúde. A Região Nordeste possui o maior número de municípios em consórcios com participação estadual. A 
iniciativa do governo Cearense revela a capacidade de coordenação dos governos estaduais. A política de saúde 
conta com a lógica interfederativa do SUS que favorece a constituição de consórcios verticais no setor. Os 
consórcios verticais aliam a coordenação federativa via governo estadual com a cooperação intergovernamental 
necessária para regionalização dos serviços. Porém, sozinhos não são suficientes para o êxito da coordenação 
federativa na saúde.  
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COORDENAÇÃO FEDERATIVA EM ARRANJOS DE COOPERAÇÃO 
VERTICAL: 
OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM A PARTICIPAÇÃO DOS 
GOVERNOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

JULIÃO, Karine Souza 

INTRODUÇÃO 

Após o processo de descentralização acarretado pela Constituição de 1988, a discussão na literatura 

sobre federalismo no Brasil girou em torno do grau de autonomia que foi repassado para os governos 

subnacionais. Por um lado, parte da literatura apontava o alto nível de descentralização não só da 

execução de políticas federais, mas também da gestão propriamente dita dos serviços públicos, 

sobretudo, para os governos municipais (ABRUCIO, 2005). 

Por outro lado, outros autores argumentavam que a União descentralizou apenas a execução das 

políticas públicas, mantendo seu papel centralizador (ARRETCHE, 2012). Desde a Constituinte, “o país 

vive um processo de construção das instituições de um federalismo cooperativo e descentralizado, que 

supõe competências compartilhadas e um processo permanente de negociação dos termos de 

cooperação” (ALMEIDA, 2000). 

Diante disso, para além da dicotomia centralização versus descentralização, dois conceitos se tornaram 

essenciais para as relações interfederativas no país: a coordenação federativa e a cooperação 

intergovenamental. Nas federações em que há maior desigualdade socioeconômica e em capacidades 

estatais entre as unidades subnacionais, coordenação define o papel do governo central na busca por 

reduzir as disparidades através de equalização financeira e da indução de políticas nos governos locais 

(OBINGER; LEIBFRIED; CASTLES, 2005). 

Entende-se aqui como cooperação intergovernamental as diversas estruturas de relacionamento e 

arranjos de associativismo intergovernamental (ABRUCIO; SANO, 2013). No Brasil, o arranjo de 

cooperação intergovernamental que mais se destaca como instrumento de articulação federativa é o 

consórcio (CRUZ; ARAÚJO; BATISTA, 2011). 

Os consórcios existem no Brasil desde a década de 70, denominados à época de consórcios 

administrativos, mas com a Lei nº 1107 de 2005, conhecida como Lei dos Consórcios (LC), o arranjo 

passa por uma reformulação, passando a dispor de maior segurança jurídica e garantias de 

responsabilidade fiscal aos entes consorciados. A LC determina que os consórcios podem ser formados 

por arranjos horizontais e verticais. Mesmo após a aprovação da LC, continuou uma tendência da 

literatura de debruçar-se sobre os arranjos formados exclusivamente por municípios. Pouco se tem 

discutido sobre os consórcios verticais. 

Este estudo busca apresentar o panorama atual dos consórcios públicos no Brasil, dando ênfase nos 
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consórcios verticais, especialmente aqueles formados por municípios e o governo estadual. Busca- se 

também discutir a capacidade desse arranjo de cooperação vertical auxiliar na coordenação federativa. 

Para isso, utilizou-se o caso dos Consórcios Públicos de Saúde cearenses como ilustração. 

A literatura que trata de relações intergovernamentais e políticas públicas revela que a lógica setorial 

importa, logo, pensar as relações federativas exige considerar a complexidade e os arranjos 

institucionais de cada área de política pública (SEGATTO, 2015; LOTTA; GONÇALVES; 

BILTEMAN, 2014). Dessa forma, optou-se por debater a utilização dos consórcios verticais na 

política de saúde, política que apresenta o maior número de consórcios no país. 

Para traçar o panorama dos consórcios públicos brasileiros, tomou-se como base a Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (Munic) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

2015, sobre o tema de “Articulação institucional”. Para compreensão do caso cearense utilizou-se a 

análise de documentos oficiais, como o Perfil do Programa de expansão e melhoria da assistência 

especializada à saúde do estado do Ceará (PROEXMAES), a Lei estadual para instituição dos 

consórcios, o Manual de orientação dos consórcios públicos em saúde no Ceará (2009), o modelo de 

Estatuto do Consórcios e o modelo de Protocolo de intenções. 

1. Panorama dos consórcios públicos de saúde no Brasil: onde estão os 
consórcios verticais? 

Para apresentar o cenário dos consórcios públicos no Brasil, foram utilizados dados da Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (Munic), sobre o tema de “Articulação institucional”, e dados já 

tratados por outros trabalhos. A Munic de 2015 revelou que os municípios de menor porte continuam 

sendo os que mais participam de consórcios, tanto de um modo geral, quando especificamente em 

consórcios de saúde. 

Na tabela 1, a terceira coluna mostra que se considerarmos o total de municípios que participam de 

algum consórcio público, seja qual for a área de atuação, 88,9% dos municípios consorciados possuem 

até 50 mil habitantes. Considerando apenas a participação em consórcios públicos de saúde, a quinta 

coluna releva que 90% dos municípios estão na mesma faixa populacional. 

Municípios de menor porte tendem a dispor de menor infraestrutura para oferta de serviços e, por 

conseguinte, estão mais abertos a participar de estratégias de cooperação que possibilitem ganho de 

escala ou mesmo acesso a serviços que não conseguem prestar isoladamente. Por outro lado, municípios 

de maior porte já dispõem de maior aporte financeiro e podem não reconhecer custo/beneficio na oferta 

de serviços por meio de ações cooperadas.  
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TABELA 01- Municípios que participam de algum consórcio público, de consórcio 
público de saúde, segundo o tamanho da população dos municípios e com base 

no número total de municípios consorciados no Brasil-2015 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base na Pesquisa Munic/IBGE (2015) 

Gerigk e Pessali (2014) constataram que a participação dos municípios em consórcios públicos de 

saúde aumentou em todas as faixas populacionais no período de 2005 a 2011. Seguindo a tendência, 

houve aumento na participação dos municípios de menor porte, que tendem a ser free-riders, mas 

também foi significativo o incremento na participação dos municípios de 50 a 100 mil habitantes, 42,7%, 

e de 75% para os municípios de acima de 500 mil habitantes. Por sua vez, a pesquisa de Gerigk e Pessali 

(2014) mostrou que houve uma redução de -50% no número de consórcios que contavam com a 

participação do governo estadual e seus municípios e de -42,8% para aqueles em que a União 

participava. 

Corroborando os achados de Gerigk e Pessali, a Munic de 2015 revelou um aumento de 59,2% (3295) 

para 66,3% (3691) de municípios que participam de algum consórcio público, seja ele de cooperação 

horizontal ou vertical, em relação à Munic de 2011. Este crescimento concentrou-se na modalidade de 

consórcios intermunicipais, com o aumento de 88,1% (2903) em 2011, para 96,7% (3571) em 2015. 

Já na modalidade de consorciamento vertical, ou seja, municípios consorciados aos seus estados ou à 

União, houve um expressivo declínio. A Munic (2015) aponta como uma possível explicação o fato de 

ser a primeira vez que a pesquisa exige o número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) para comprovação de participação do município no consórcio. 

Demos continuidade a análise de Gerigk e Pessali (2014) sobre a variação o crescimento da 

participação dos municípios em consórcios públicos de saúde, segundo a faixa populacional dos 

municípios. Os autores avaliaram entre os anos de 2005 e 2011 e aqui apresenta-se entre 2005 e 2015. 

Verificou-se que a tendência de crescimento de consórcios intermunicipais continua, assim como a 
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redução dos consórcios de cooperação vertical. Isto se dá em todas as classes de tamanho, seja com a 

participação do governo estadual e/ou da União. Mesmo que o número dos consórcios continue maior 

entre os municípios menores, houve também expansão da participação dos municípios com mais de 100 

mil habitantes nos consórcios intermunicipais. Por outro lado, também foi nessa faixa populacional que 

mais reduziu os consórcios com a participação do governo estadual e da União. Os dados podem ser 

visualizados na Tabela 02. 

Este cenário nos leva a questionar o porquê que as experiências já estudadas mostram que o papel do 

governo estadual é extremamente relevante para a implantação dos consórcios de saúde, mas isso não 

reflete em sua participação como membro de fato dos consórcios. Uma possível resposta pode passar 

pela ausência de interesse dos governos estaduais e/ou municipais construírem condições políticas 

favoráveis para formação de um arranjo de cooperação, uma vez que isto exige não só custos 

financeiros, mas também custos de negociações políticas. 

TABELA 02 - Comparação de municípios consorciados na área de saúde, no 
âmbito municipal, estadual e federal, por faixa de população, Brasil, 2005, 2011 e 

2015 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Gerigk e Pessali (2014), com base na Pesquisa Munic/IBGE 

(2015). 

Dentre os setores de políticas públicas, os dados do IBGE (2015) revelam que a área da saúde 

continua sendo a que apresenta o maior número de municípios consorciados no país. No Brasil, 2800 

municípios participam de algum consórcio público (aproximadamente 50% dos municípios brasileiros). 

Os estados do Paraná e Ceará são os que mais apresentam municípios em consórcios de saúde, 99,0% 

(381) dos municípios do Paraná e 98,8% (170) dos municípios do Ceará participam de algum consórcio 

público de saúde. O Gráfico 01 mostra o percentual de municípios que participam de algum consórcio 

público, seja ele horizontal ou vertical, segundo área de políticas pública (MUNIC/IBGE, 2015). 
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GRÁFICO 01 - Percentual de municípios com consórcios públicos, segundo a área 
de atuação - Brasil - 2015 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2015). 

Segundo os dados do IBGE (2015), a posição de destaque da saúde, como principal área de atuação 

dos consórcios, permanece nos três arranjos possíveis de cooperação (município-município), 

(municípios-estado) e (municípios-estado-União). Em segundo lugar está a área de manejo de resíduos 

sólidos. 

A Tabela 03 mostra que as áreas de maior atuação variam de acordo com as esferas governamentais 

participantes do consórcio. Para Gregik e Pessali (2014, p. 1530), “isso parece refletir o interesse das 

instâncias públicas superiores em direcionar a atuação dos municípios das regiões menos desenvolvidas 

a empreenderem esforços na direção de tais áreas”. 

Considera-se que esse direcionamento vem fortemente do governo federal. A política de saúde conta 

com toda a lógica de organização do SUS pautada na cooperação interfederativa. Seus mecanismos de 

contratualização, como o Contrato Organizativo da Ação Pública (Coap) instituído pelo Decreto 

7.508/2011 do Ministério da Saúde, que tem como objetivo induzir acordos de colaboração entre as 

três esferas governamentais nas regiões de saúde (LIMA et al., 2012; ROCHA, 2016), o instrumento 

de Programação Pactuada Integrada (PPI), bem como seus arranjos de deliberações, como as 

comissões intergestores regionais, bipartites e intergestores, facilitam a comunicação 

intergovernamental. Tudo isso favorece a constituição de consórcios no setor. 
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TABELA 03 – Municípios com consórcio público de acordo com área de atuação e 
tipo de arranjo, Brasil – 2015 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base na Pesquisa Munic/IBGE (2015). 

O Ceará reflete a tendência nacional. A participação dos municípios cearenses predomina em primeiro 

lugar nos consórcios públicos na área da saúde e em segundo lugar, na área de manejo de resíduos 

sólidos (ver Tabela 4). É interessante ressaltar que na área de educação, setor em que a literatura aponta 

forte trajetória de cooperação entre o governo estadual cearense e seus os municípios (SUMYA, 2015), 

não há nenhuma estratégia de consorciamento. Isto revela que a natureza da política pública pode ser 

determinante para a escolha do tipo de arranjo de cooperação que vai operacionalizá-la. 

TABELA 04 – Municípios cearenses que fazem parte de consórcio público por área 
de atuação do consórcio público – 2015 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base na Pesquisa Munic/IBGE (2015) 
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Os consórcios públicos de saúde continuam com maior concentração nas regiões Sudeste e Sul. Dos 

municípios que participam de consórcios na área, 1,9% são da região Norte, 17,5% estão no Nordeste, 

40,0% na região Sudeste, 34,4% na região Sul e apenas 6,3% na região Centro-Oeste. Por sua vez, esta 

concentração ressalta ainda mais a variação no número de municípios consorciados por unidade da 

federação, como mostra a Tabela 05. Roraima e Sergipe, por exemplo, não possui nenhum município 

com consórcio público de saúde. 

Se nos determos apenas aos consórcios com participação do governo estadual, como caracteriza o caso 

cearense, a região Nordeste possui a maior porcentagem de municípios consorciados no campo da 

saúde (43,3%), em seguida vem a região Sul (36,9%) e Sudeste (16,7%) e por fim, as regiões Norte e 

Centro-Oeste, com 1,2% e 2,0%, respectivamente. No entanto, ao analisar o percentual de municípios 

que participam de consórcios junto aos seus estados, segundo as unidades da federação, percebesse que 

estes valores são alavancados nas grandes regiões por apenas três estados: Ceará, Paraná e Minas Gerais. 

GRÁFICO 02 – Percentual de municípios com consórcio público de saúde com a 
participação estadual, segundo a unidade da federação – 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na Pesquisa Munic/IBGE (2015) 

Assim como há poucos trabalhos que analisam a relação entre os governos estaduais e os governos 

municipais na ótica da coordenação federativa, há também poucos estudos que estudam explicitamente 

esta relação dentro da institucionalidade dos consórcios. No campo da saúde, a maioria dos estudos 

sobre consórcios públicos apenas apontam a relevância da atuação estadual, sobretudo, no processo de 

indução técnica e financeira para implantação do arranjo entre os municípios. A lacuna na literatura 

pode ser justificada por dois motivos que se conectam: a forte consolidação dos consórcios 

intermunicipais na política de saúde e, por conseguinte, o número reduzido de consórcios que tem como 

participes o governo estadual e os municípios. 
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2. Consórcios públicos de saúde verticais e coordenação federativa: o caso 
do Ceará 

O processo de descentralização da saúde no Ceará inicia-se bem antes da constituição dos consórcios 

públicos de saúde. Tendler (1998) analisou o primeiro movimento de descentralização da saúde no 

Ceará com o Programa de Agente de Saúde que começou em 1987, no início do Governo Tasso 

Jeiressati, caracterizado por reformas. Esse movimento representou um processo descentralizatório em 

que o governo central não recuou para fortalecer os governos locais, de maneira contrária, assumiu forte 

papel de coordenação das ações desenvolvidas no poder local. 

Com o objetivo de organizar os governos subnacionais, o governo estadual suscitou uma dinâmica de 

interdependência em três direções: a direção local, a direção central e a direção cívica. O central, aqui, 

constituído na figura estadual. Essa dinâmica consistiu na criação de uma comunidade informada e 

exigente sobre os governos locais e, ao mesmo tempo, na capacidade dos prefeitos também de usufruir 

dos bônus políticos decorrentes do programa. Apesar do programa partir de uma iniciativa estadual, 

ele se concretizou como um produto relacional dessa dinâmica na medida em que a burocracia estadual 

precisava dialogar com o governo local e da comunidade local saiu a burocracia implementadora do 

programa, os agentes de saúde. 

De 1991 a 1994, Ciro Gomes continua com um governo reformista, sendo seguido por mais dois 

governos consecutivos de Tasso Jeiressati (1995-1998 e 1999-2002). Esse período ficou conhecido 

como o Ceará dos Empresários, devido ao forte discurso de descentralização, eficiência e planejamento 

estratégico. 

Lopes (2007) analisou a microrregionalização no estado nos períodos de 1998 a 2002 e 2003 a 2006. 

Segundo a autora, de 1998 a 2000, a microrregionalização foi protagonizada pela gestão estadual em 

movimentos de reforma. Os governos Tasso e Ciro permanecem com o discurso de descentralizar, mas 

sem abrir mão de coordenar e supervisionar o governo local. Nesse período, o estado antecipa as 

normas nacionais de regionalização de 2001 e já inicia o processo em seu território. 

Já o período de 2001 a 2002 caracterizou-se pela regionalização no Ceará sob a influência da gestão 

federal, frente à publicação da Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS/SUS – 01/02. Nesse 

período, o Ceará consolida sua divisão microrregional e encerra um período de protagonismo estadual 

(LOPES, 2007). 

É preciso ressaltar que a regionalização no Ceará foi induzida por um experimento de Eugênio Vilaça 

Mendes. Mendes propôs a implantação de sistemas microrregionais integrados de saúde com base em 

uma microrregionalização cooperativa e encontrou no Ceará um cenário favorável à 

experimentação. Além da consultoria nacional de Mendes, o estado contou com o apoio do 

Department for International Development/DFID (SAMPAIO, 2014; LOPES, 2007). 

“A microrregionalização no Ceará, entre 2003 e 2006, ocorreu sob o governo Lúcio Alcântara, sendo 
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marcada pela continuidade das estratégias do governo anterior e também referenciada nas diretrizes 

vigentes e nos ajustes que se fizeram necessários quando ocorreram mudanças na política nacional” 

(LOPES, 2007, p. 43). A nova gestão estadual deu continuidade à diretriz da microrregionalização, 

sendo, em seu final, também influenciada pela gestão federal que instituiu o Pacto pela Saúde 2006 

(BRASIL, 2006) em substituição à NOAS. 

Diante do breve relato da trajetória cearense observa-se que três principais fatores possibilitaram o 

processo de microrregionalização precoce no Ceará: 

a) a valoração que os governadores deram ao mecanismo de descentralização como 
símbolo de suas reformas e a capacidade de penetração que o estado possuía sobre os governos 
municipais, fruto de um legado de organização do poder local. 

b) a permanência da defesa do processo de regionalização na agenda de governo dos 
governadores estaduais, que posteriormente foi assegurada pelas diretrizes nacionais. 

c) o experimento proposto por Eugênio Mendes. Este fator se apresenta como o principal 
diferencial em relação à trajetória de microrregionazalição em outros estados. 

Quando o governo Cid Gomes inicia em 2007, volta um movimento de protagonismo do governo 

estadual no Ceará. O acúmulo de experiência da atuação do governo estadual no processo de 

microrregionalização da saúde no estado proporcionou a aprendizagem institucional necessária para 

formação dos consórcios. A estratégia de consorciamento nasce no Ceará como umas das ações do 

Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde, lançado em 2007, primeiro 

ano do governo Cid Gomes. O programa estava estruturado em dois componentes. O primeiro diz 

respeito à ampliação da capacidade instalada, com a construção de hospitais regionais, Policlínicas, 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e aquisições de inovações tecnológicas. O segundo se 

refere ao aprimoramento institucional da gestão e da capacidade gerencial dos funcionários. 

A reestruturação dos serviços proposta pelo Governo Cid Gomes tinha como foco os serviços de 

atenção especializada (média e alta complexidade). Para cumprir com esse objetivo, o governo 

estadual visualizou reformas nos hospitais já existentes na rede estadual e a construção de novos 

hospitais. Para os serviços especializados ambulatoriais eletivos, a proposta era a construção de Centros 

de Especialidades Odontológicas (CEOs) e Policlínicas. 

Para gerir as Políclínicas e os CEOs, o governo estadual propôs aos municípios a formação de 

consórcios públicos de saúde. Diferente das experiências mais conhecidas pela literatura, como Paraná 

e Minas Gerais, em que os consórcios contaram com o incentivo estadual, mas resultou em consórcios 

intermunicipais, os consórcios de saúde no Ceará são compostos pelo governo estadual e os municípios 

que compõem determinada região de saúde. 

Das 22 microrregiões de saúde do estado, apenas a Região Fortaleza não se consorciou. O governo 

estadual custeou a construção de dois estabelecimentos de saúde por microrregião: uma Policlínica e 
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um Centro de Especialidades Odontológicas. Por sua vez, o custo de manutenção dos equipamentos é 

rateado pelo governo estadual e os municípios. 

Os consórcios cearenses constituem associações públicas, de natureza autárquica e interfederativa, 

com personalidade jurídica de direito público. Destaca-se a adequação a Lei dos Consórcios de 2005. 

A análise da experiência cearense revela o potencial do ente que ficou um tanto esquecido pelo 

constituinte de 1988 quanto no momento atual: os governos estaduais (IPEA, 2014). 

Após esta breve descrição da trajetória dos processos de descentralização da saúde e formação dos 

consórcios no estado que é essencial para compreensão das relações federativas na política de saúde, 

busca-se discutir sobre dimensões dos consórcios públicos verticais que podem influenciar a capacidade 

de coordenação federativa dos entes governamentais. 

A iniciativa do governo estadual do Ceará desponta a capacidade de resposta dos estados frente às 

demandas locais e às exigências federais. Não se pode considerar que houve apenas uma adaptação da 

norma federal sobre consórcios, mas uma reformulação a sua realidade. Diante disso, pode-se discutir se 

o governo central para o conceito de coordenação federativa diz respeito necessariamente ao governo 

federal. 

A posição intermediária do governo estadual em relação ao governo federal e aos municípios, lhe 

possibilita o papel de tradutor das normas federais para o contexto local. Ao mesmo tempo, a 

proximidade em relação aos municípios lhe coloca frente as reais demandas locais, facilitando a 

construção de estratégias inovadoras adequadas ao cenário de seus municípios. 

Um dos pontos chaves para pensar a capacidade de os consórcios auxiliarem a coordenação estadual é 

pensar o desenho institucional que sustenta o arranjo. Apesar dos consórcios resultar em uma ação 

conjunta entre estado e municípios, o desenho deve resguardar principalmente a autonomia municipal. 

Sendo o município o ente mais “fraco” nesta relação, é necessário o estabelecimento de regras formais 

e informais que deixem claras as responsabilidades de cada ente e evite a sobreposição dos interesses 

estaduais. 

No Ceará, apesar da formulação da estratégia de consorciamento, sobretudo a legislação que a regula, 

ter sido estruturada pelo governo estadual, percebe-se que o conteúdo normativo assegura que as 

decisões sejam tomadas de maneira compartilhada. Os instrumentos institucionais – contratos de 

rateio, contratos de programa, relatórios de gestão – que estabelecem de forma clara qual as 

competências de cada ente, quais os mecanismos de coerção para o descumprimento de 

responsabilidades e torna obrigatória a avaliação periódica da atuação geral do consórcio, como de 

cada município (JULIÃO, 2016). 

Um outro ponto relevante para os consórcios influenciarem a coordenação federativa se refere as 

relações interorganizacionais. O consórcio de saúde é um arranjo que fica no intermedeio da relação 

entre diversas organizações que fazem parte da estrutura pública estadual, municipal e as estruturas que 
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formadas para obedecer a lógica cooperativa do SUS (Comissão Intergestores Regionais, Comissão 

Bipartite, Conselhos de Saúde. A sobreposição de arranjos de deliberação fomenta o constante o diálogo 

entre o governo estadual e os municípios. 

As características regionais também influenciam a relação estado-município dentro do consórcio 

vertical. Cada região possui sua lógica territorial e peculiares históricas, epidemiológicas, geográficas 

e políticas. Com os consórcios verticais, o governo estadual encontra-se em uma dinâmica de 

promover uma homogeneização institucional, mas ao mesmo tempo, respeitar as demandas regionais 

específicas. 

Oliveira (2008) três reflexões relevantes para estudos sobre a análise dos consórcios intermunicipais, 

que também se aplicam aos consórcios verticais. A primeira é que o fato dos municípios estarem 

consorciados estimula o governo estadual a investir em equipamentos de saúde regionais, visto que, é 

mais racional investir em serviços com cobertura regional do que em um único município. Dessa 

forma, o incentivo estadual advém da maior racionalização dos recursos (OLIVEIRA, 2008). 

A segunda é que o interesse estadual aumenta com a organização regional, mas a articulação entre os 

municípios acarreta maior poder de barganha dos municípios frente ao governo do estado. Na relação 

entre um único município e o governo do estado, a questão partidária fica mais evidente, logo, em 

situação de oposição, a probabilidade de o município não receber incentivo aumenta. 

Daí surge a terceira questão que a autora levanta: as definições partidárias devem ser consideradas na 

análise de cooperações intergovernamentais, pois a vontade estadual em cooperar pode reduzir de 

acordo com a posição partidária das prefeituras municipais. Neste sentido, a concordância partidária 

pode ser um “fator facilitador da cooperação intergovernamental” (OLIVEIRA, 2008, p. 120; 

DIEGUEZ, 2011; GUIMARÃES, 2010). No caso do Ceará, a ampla adesão das regiões de saúde mostra 

que os conflitos partidários podem ser suplantados. 

De um modo geral, os consórcios podem ser visualizados como um mecanismo que dar maior 

previsibilidade as relações de cooperação e institucionaliza conflitos, pois, pelo menos em tese, assegura 

que os ônus e os bônus da cooperação sejam divididos de forma equilibrada. A sua função de equilibrar 

as relações federativas é importante para consórcios intermunicipais, mas é ainda mais relevante para os 

consórcios verticais, uma vez que institucionaliza a atuação de esferas governamentais superiores 

sobre os governos subnacionais, que possuem menor poder de barganha político e financeiro. 

Isso é possível porque os consórcios verticais aliam dois movimentos cada vez mais relevantes para a 

dinâmica das relações intergovernamentais no Brasil. São eles: a articulação intermunicipal e a 

coordenação vertical (ABRUCIO; SANO, 2013). Na saúde, essa coordenação vertical tem origem no 

governo federal, entretanto, quando a responsabilidade sobre o processo de regionalização dos serviços 

passa para os governos estaduais, tornou-se essencial a busca por modelos de gestão que permitissem 

maior interlocução com os governos municipais. 
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Um dos principais desafios para as relações intergovernamentais de cooperação é equilibrar os valores 

da cooperação e, ao mesmo tempo, resguardar a autonomia das esferas governamentais envolvidas 

(WATTS, 2006). A participação do governo estadual na indução e constituição dos consórcios pode 

seguir dois caminhos: dar maior segurança ao arranjo ou fragilizar a autonomia municipal. Se a 

indução foi baseada em mecanismos de coordenação federativa, há maior garantia de integração entre 

os entes partícipes dos consórcios 

O federalismo sanitário potencializa a utilização dos consórcios verticais na política de saúde. Os 

últimos instrumentos normativos reforçaram o papel do governo estadual como agente coordenador do 

processo de regionalização. Os consórcios verticais aliam a coordenação federativa via governo 

estadual com a cooperação intergovernamental necessária para regionalização dos serviços. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A política de saúde conta com a lógica de organização do SUS pautada na cooperação interfederativa, 

seus mecanismos de contratualização, bem como seus arranjos de deliberações, que favorecem a 

constituição de consórcios verticais no setor. Ressalta-se, no entanto, que é essencial para formação de 

um ambiente favorável ao consorciamento relações menos competitivas entre o governo estadual e 

governos municipais (ABRUCIO; FILIPPIM; DIEGUEZ, 2013). 

Ressalta-se também que o legado da política nacional de saúde no Brasil (FRANCEZE, 2010) e, 

igualmente, o processo precoce de descentralização da saúde no Ceará foram determinantes para a 

conformação dos consórcios verticais no estado. Os consórcios verticais têm o potencial de fortalecer 

a regionalização da saúde, e este o papel equilibrar os movimentos de descentralização e centralização 

que a política de saúde sofreu nos últimos anos, porém, sozinho não é suficiente para o êxito da 

coordenação federativa na política de saúde. 

O foco dos consórcios de saúde no Brasil, seja ele intermunicipal ou vertical, é a atenção à saúde 

especializada. No entanto, Nicoletto, Cordoni Jr. e Costa (2005) ressaltam que é necessário haver 

equilíbrio no desenvolvimento entre os níveis de atenção à saúde, pois é inviável para lógica de 

organização do sistema de referência e contrarreferência do SUS investir nos níveis de atenção 

secundário e terciário por meio dos consórcios, mas não avançar na porta de entrada do SUS, que é a 

atenção primária. Desta maneira, o princípio da integralidade não está sendo cumprido. “ [...] A natureza 

sistêmica dos processos de descentralização e regionalização induz a mudanças na distribuição do poder 

e nas relações interinstitucionais estabelecidas na política de saúde, o que requer o fortalecimento de 

mecanismos de coordenação” (LIMA, 2013, p. 75). 
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RESUMO 

O artigo faz o acompanhamento do funcionamento de um setor da administração pública e traça uma relação 
com os conceitos teóricos extraídos do pensamento de Weber e Lukács. Buscava-se, incialmente, articular teoria 
e a prática criando um instrumento eficiente para o gestor público otimizar suas ações. À medida que a pesquisa 
avançava, porém, foram percebidas as limitações do processo de racionalização e reificação apontados pelos 
teóricos quando confrontados com a realidade. Tendo como referência a vivência de um servidor público e os 
conceitos derivados da Ergologia, o texto busca discutir essa questão. 
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A RACIONALIZAÇÃO DO MUNDO SOB A PERSPECTIVA DE WEBER E 
LUKÁCS E SUAS LIMITAÇÕES A PARTIR DOS ESTUDOS ERGOLÓGICOS: 
UM ESTUDO DE CASO NA FJP1 

BONFIM, Luciana 

MELO, Maria do Rosário Pinheiro de Carvalho 

NASCIMENTO, Márcio Luiz do 

MELO, Pedro Portella Ornelas de 

PFEFFER, Renato Somberg 

INTRODUÇÃO 
O artigo faz o acompanhamento do funcionamento de um setor da administração pública e traça uma 

relação com os conceitos teóricos extraídos do pensamento de Weber (1967, 1982) e Lukács (2003). A 

pesquisa buscava, incialmente, articular teoria e a prática criando um instrumento eficiente para o 

gestor público otimizar suas ações. À medida que os estudos avançavam, porém, foram percebidas as 

limitações do processo de racionalização e reificação apontados por esses teóricos quando 

confrontados com a realidade. Tendo como referência a vivência de um servidor público e os 

conceitos derivados da Ergologia, buscou-se discutir essa questão. 

Após a descrição do estudo de caso realizado e de uma abordagem histórica do processo de 

racionalização do Estado brasileiro, o texto discute de forma sintética os conceitos de burocracia em 

Weber e o de reificação em Lukács. Essa contextualização histórica e teórica é relacionada, no 

apartado seguinte, a uma revisão do estudo de caso realizado. As últimas seções do artigo analisam a 

insuficiência das referidas teorias para compreensão da dinamicidade e complexidade do trabalho 

humano à luz do paradigma ergológico. 

1. Descrição do estudo de caso 

O presente estudo de caso foi realizado inicialmente pelo aluno Pedro Portella Ornelas de Melo do 

Curso de Administração Pública da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho (CSAP) 

vinculada à Fundação João Pinheiro de Minas Gerais (FJP) em 2015. A pesquisa foi baseada em 

visitas técnicas à Gerência de Contabilidade e Finanças (GCF) que faz parte da Diretoria de 

Planejamento e Gestão Financeira (DPGF) da FJP. A Gerência é constituída por três departamentos: 

financeiro, prestação de contas e tesouraria. Em essência, todos os departamentos possuem a mesma 

organização interna apesar de possuírem, de forma não significativa, um diferente número de 

servidores. As atividades da GCF consistem em gerir a atividade financeira da FJP e efetuar o controle 

dos gastos e das contas do órgão. 

                                                
1 A elaboração e participação do artigo no II Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
são patrocinadas pela Fapemig na modalidade “Participação Coletiva em Evento Técnico e Científico”. 
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A visita inicial ocorreu no departamento financeiro. O Diretor da GCF, Jose Roberto Enoque, realizou 

explanações introdutórias sobre o funcionamento da gerência como um todo e, posteriormente, 

discorreu sobre as atividades específicas do departamento financeiro, no qual ele atua durante o 

expediente de trabalho. As atividades do departamento financeiro consistem em: elaborar parte da 

prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) quando 

solicitadas; efetuar todos os empenhos e liquidações referentes a pagamentos da FJP por meio do 

Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), exceto os relativos à folha de pessoal, que 

são efetuados pela própria Fazenda do Estado; fazer o controle de notas fiscais e realizar 

procedimentos em concordância com o que dispõe a legislação tributária; realizar o acompanhamento 

do Sistema Integrado de Convênios (SICONV); e verificar a disponibilidade financeira para realização 

dos gastos autorizando a efetivação destes observada a existência de recursos. 

No decorrer do trabalho ainda foram visitados os departamentos de tesouraria e prestação de contas. A 

tesouraria tem como função principal a arrecadação e elaboração de Documento de Arrecadação 

Estadual (DAE) e o controle por meio do SIAFI das entradas correspondentes aos pagamentos dos 

DAEs. Além dessa função, a tesouraria também efetua o cálculo do montante a ser devolvido pelos 

egressos do curso de Administração Pública (CSAP) que deixaram a carreira de Especialista em 

Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) antes de concluído o respectivo tempo mínimo 

estabelecido no edital do concurso para permanência na carreira. Por sua vez, o departamento de 

prestação de contas efetua o acompanhamento da conclusão dos gastos das quantias disponibilizadas 

mediante adiantamentos de viagens e despesas de menor monta. Cabe a esse departamento a 

supervisão e controle sobre a prestação de contas dos servidores da FJP que requisitam recursos para o 

cumprimento de suas atividades profissionais extraordinárias. 

A proposta inicial projetada para este estudo de caso consistia em, a partir do acompanhamento do 

funcionamento de um setor da administração pública, no caso o setor financeiro e contábil da FJP, 

traçar uma relação com os conceitos teóricos extraídos do pensamento de Weber (1967, 1982) e 

Lukács (2003). O objetivo era alinhar e articular teoria e a prática, o que, quando efetuado de maneira 

consistente, geraria um instrumento eficiente para o gestor público otimizar sua atuação e o seu 

trabalho. 

Posteriormente, já no ano 2017, o estudo realizado pelo aluno Pedro Portella Ornelas de Melo foi 

retomado pelo grupo de pesquisa em História da Administração Pública Brasileira vinculado ao 

Núcleo de Referência da Memória do Professor Paulo Neves de Carvalho vinculado à Escola de 

Governo (EG) da FJP. Uma revisita à GCF foi realizada. O intuito dessa nova análise foi discutir as 

limitações do processo de racionalização e reificação apontados por Weber e Lukács quando 

confrontados com a realidade vivenciada pelo servidor público tendo como referência conceitos 

derivados da Ergologia. 
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2. Contexto histórico – o processo de racionalização do Estado brasileiro 
através dos modelos burocrático e gerencial 

No Brasil, o primeiro modelo estruturado de administração pública, a burocrática, emerge nos anos de 

1930, na era Vargas. Até então, predominava na gestão pública práticas patrimonialistas que 

conviviam com esporádicas tentativas de racionalização. 

O modelo burocrático surge em um cenário de grande aceleração da indústria brasileira, ocasião em 

que o Estado assume o papel decisivo intervindo no setor produtivo de bens e serviços, centralizando e 

isolando a economia do país para o desenvolvimento do mercado interno, como uma reação à crise de 

1929. Além das medidas de cunho saneador das finanças públicas, Vargas deu início ao processo de 

modernização da administração pública, optando pela adoção de um modelo pautado na 

racionalização, com o controle minucioso das atividades-meio e meritocracia. Com o objetivo de 

realizar a reforma administrativa, segundo Lustosa (2008), foi criado o Departamento Administrativo 

do Serviço Público – DASP, em 1936, orientado para a centralização e reorganização da 

administração pública, para a definição de uma política de gestão de pessoas baseada no mérito 

profissional e para a racionalização dos métodos, procedimentos e processos administrativos, com 

inspiração no modelo Weberiano de burocracia. Pressupunha-se, com a implantação da burocracia, o 

fim das práticas patrimonialistas, marcadas pela corrupção e o nepotismo, a ineficiência administrativa 

e o alto custo na prestação dos serviços públicos. No entanto, a burocracia se demonstrou lenta, cara, 

autorreferida e pouco orientada para o atendimento das demandas aos cidadãos (BRESSER, 1999). 

Tendo em vista as inadequações desse modelo, a administração burocrática iniciada na década de 1930 

sofreu sucessivas tentativas de reforma. 

Após o golpe militar em 1964 surgiram novas demandas políticas e a formação de alianças entre a 

burguesia nacional e tecnocracia estatal (BARIANI, 2010). Nesse contexto é que se propõe a reforma 

operada pelo Decreto-Lei n. 200/67, como uma resposta às demandas dos grupos próximos ao regime 

militar, sendo essa reforma considerada como o primeiro momento de administração gerencial no 

Brasil, por introduzir procedimentos gerenciais típicos do setor privado. O decreto-lei de 1967 se 

encarregou de realizar a descentralização administrativa funcional, mediante a transferência de 

atividades da administração direta para a administração indireta, compreendendo as fundações, 

autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista, a fim de se obter maior dinamismo 

operacional. Entretanto, as reformas executadas por esse decreto não desencadearam mudanças no 

âmbito da administração burocrática central. O núcleo burocrático foi, na verdade enfraquecido, por 

meio da opção oportunista de não se desenvolver carreiras de administradores públicos de alto nível, 

preferindo-se contratar os escalões superiores por intermédio das empresas estatais, tornando 

facultativa a realização de concursos públicos. 

Em 1988 com a promulgação da Constituição Federal as ações rumo a uma administração pública 

gerencial são, entretanto, paralisadas. Com o propósito de reduzir as disparidades existentes entre a 
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administração pública direta e a indireta, a Carta Magna de 1988 eliminou a flexibilidade da 

administração descentralizada, criando mecanismos de controle que impactaram, em especial, às 

políticas de gestão de pessoal. Lustosa (2008) constata que com a ampliação do regime jurídico único 

a todos os servidores públicos, milhares de empregados celetistas se tornaram estatutários e a 

institucionalização de vantagens e benefícios proporcionaram um crescimento vegetativo desfavorável 

às contas públicas, gerando um problema ainda hoje não solucionado. 

Com a posse do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, em 1995, a reforma 

administrativa foi, então, retomada. Com o objetivo de redefinir a atuação do Estado na administração 

pública, com vistas à integração competitiva do país na economia mundial, é criado o Ministério da 

Administração Pública Federal e Reforma do Estado – MARE e apresentado o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado – Pdrae. O plano diretor propunha a introdução da reforma 

administrativa do Estado por meio de um projeto de avaliação estrutural, que determinaria os setores 

que seriam privatizados, publicizados ou que manteriam o modelo burocrático de administração. 

Porém, esse projeto se mostrou inexequível e diante disso o MARE se volta para as mudanças 

constitucionais necessárias para a adoção da administração gerencial, sendo a mais importante a 

alteração do capítulo da administração pública. Nos anos seguintes são criados novos mecanismos 

legais objetivando a modernização do Estado como a estabilidade do servidor público após três anos 

de efetivo exercício, a possibilidade de demissão por insuficiência de desempenho ou por excesso de 

quadros e a Lei de Responsabilidade Fiscal que limitou os gastos com o pagamento de pessoal na 

União, estados e municípios. Contudo, Andrews (2010) afirma que a criatividade administrativa 

encontrou meios de contornar a LRF e contratar pessoal mediante fundações e até mesmo por órgãos 

das Nações Unidas. De modo geral, a reforma gerencial de 1995 se resumiu ao programa de 

privatizações, havendo assim uma redução das estruturas do Estado, já os demais componentes da 

reforma tiveram resultados tímidos. 

Conclui-se que os reiterados insucessos das reformas administrativas propostas encontram-se 

relacionados aos aspectos culturais da sociedade brasileira. Ainda sim, Lustosa (2008) observa que 

não se pode avaliar a experiência das reformas em termos de sucessos ou insucessos, visto que todas  

as reformas introduziram instrumentos que se agregaram às práticas vigentes e mesmo com os 

eventuais recuos, a administração pública se modernizou. 

3. A racionalização do mundo em Max Weber 

A maior parte dos pensadores iluministas acreditava que os aspectos religiosos e tradicionais da 

sociedade europeia estavam fadados ao desaparecimento por não passarem de crenças irracionais. No 

século XIX, Durkheim (1985, 1995) afirmava que a ciência seria a substituta das religiões e tradições 

como elemento fundamental do processo de ordenação social, consequentemente, a secularização seria 
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um processo irreversível. 

Weber (1956) dá uma nova interpretação ao fenômeno da secularização dentro da modernidade, que 

dadas às ambiguidades que o termo secularização suscitava, criou o conceito Entzauberung der welt 

(desencantamento do mundo) para explicar o processo de racionalização Ocidental, verificado nas 

esferas culturais e do conhecimento. No entender de Max Weber, o desencantamento do mundo é um 

dos resultados do processo de racionalização, cujo deflagrador, paradoxalmente, são as religiões 

judaico-cristãs, precisamente, dentro do cristianismo, os diferentes ramos do protestantismo ascético. 

Para que a racionalidade técnico-científica emergisse, em sua singularidade e especificidade ocidental, 

foi preciso que, primeiramente, fosse processada a crescente e radical expulsão da racionalidade 

mágico-mítica pela racionalidade monoteísta judaico-cristã. Para Weber, o ritual monoteísta (Judaico e 

Católico), apesar de eivado de tabus e práticas mágicas (sacrifícios de animais, sacramentos e 

sacramentais), impunha de que a prática ritual viesse seguida da exigência de uma conduta de vida 

pessoal, alicerçada em uma ética religiosa. Todavia, não era uma ética religiosa suficientemente ativa. 

O judaísmo, o catolicismo e o luteranismo mantiveram uma prática religiosa cuja salvação, apesar da 

exigência de uma ética religiosa fundada na observância dos mandamentos e bem-aventuranças, era 

indissociável da prática ritual, ou seja, a vivência da fé estava atrelada fortemente a práticas rituais 

extra-cotidianas. 

O protestantismo ascético radicalizaria a exigência de uma ética religiosa ativa, ao negar que a 

observância dos ritos e sacramentos garantiam a santificação do indivíduo. O puritanismo ascético 

instaurou uma racionalidade religiosa em que a salvação do indivíduo tinha por exigência estrita fixar 

uma conduta de vida coerentemente construída. Além do mais, impôs, progressivamente, a absoluta 

transcendência do Deus-Uno e expulsou qualquer prática mágica (incluso a oferta de sacramentos), 

colocando em seu lugar a necessidade de comprovação da eleição e do desejo de salvação vinculados 

ao desempenho profissional metodicamente racionalizado. Logo, segundo Weber, o que estamos 

tratando até aqui é o conceito de desencantamento do mundo em sentido estrito: entendido como 

desmagificação do mundo. 

Há, entretanto, o conceito de desencantamento do mundo tomado num sentido amplo, compreendido 

como o processo de racionalização operado pelo conhecimento científico (cientifização) com o 

crescente aumento, por um lado, da nossa capacidade técnica de domínio objetivo e bem-sucedido 

sobre a natureza (aspecto técnico) e, por outro lado, no progressivo aumento da perda de sentido e 

ausência de significação do mundo; que resultaria na impossibilidade da ciência doar sentido e 

significado existencial ao gênero humano. (PIERUCCI, 2013). 

Em suma, o desencantamento do mundo (sentido lato) transformou o cosmo numa causalidade natural 

e na medida em que avança (de forma inexorável e irreversível), por sua vez, retira o significado do 

mundo sem colocar qualquer outro em seu lugar, que seja de ordem ética ou dos fins: não pode 
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responder as perguntas do tipo “para onde vamos?”, “como devemos viver” e “o que devemos fazer 

para nos realizarmos e sermos felizes”. (WEBER, 1919). 

Numa guinada teórica acerca do estudo de Weber do processo de racionalização, de forma a sintonizá-

lo com o fim deste trabalho, este processo histórico-civilizacional, exteriorizado pela ciência e pelo 

capitalismo, caracteriza-se, na sua forma mais elaborada, no desencantamento do mundo 

(cientifização), cuja ação expulsou o “Uno”, o sentido objetivo e unificado, do mundo dos homens. 

Desta ação, segundo Weber, resultou a autonomização das esferas do conhecimento humano, agora, 

obedientes apenas à sua racionalidade própria. O resultado de todo esse processo é uma crise das 

eticidades derivada da convivência de múltiplas racionalidades que seriam mediadas, arbitradas e 

normatizadas pelo Direito moderno. A tensão entre realidade (facticidade = mundo vivido) e 

normatividade (validade = leis jurídicas), por sua vez, seria operada segundo uma sequência natural e 

lógica entre antecedentes (legitimidade) e os consequentes (legalidade). 

O fundamental do pensamento de Weber, para efeito deste trabalho, seria pensar de que o processo de 

racionalização autonomizou as esferas culturais e do conhecimento humano e permitiu com que cada 

uma das esferas culturais reivindicasse para si a sua legitimidade e legalidade. 

Desta forma, na concepção de Weber, em cada esfera cultural (Estado, Partidos, Religiões, Sindicatos, 

Família, Universidades, Burocracia Pública e Privada, Ciência, Teologia, Administração, Direito, 

Física, Engenharias, Filosofia entre tantos outros exemplos), seriam observados a submissão dos 

processos internos: calculabilidade, planificação, matematização e decomposição em leis e sistemas 

parciais e específicos. 

O ponto de partida da história religiosa da humanidade é portanto um mundo 
povoado de sagrado. Seu ponto de chegada, em nosso tempo, é o que Max Weber 
caracterizou como o desencantamento do mundo (Entzauberung der Welt). O 
sagrado, ou excepcional, que na aurora da aventura humana se associava a coisas e a 
seres que nos rodeiam, desapareceu, expulso pelos homens. O mundo (...) em que 
todos vivemos hoje, soviéticos e ocidentais, é feito de matéria ou de seres que se 
encontram á disposição da humanidade, destinados a serem utilizados, 
transformados, consumidos, e que não têm mais os encantos do carisma. (ARON, 
2002, p. 795-796). 

Em sua obra “A Ciência Como Vocação” (1919), Weber realiza uma análise histórica do 

desenvolvimento da humanidade e sua relação com a construção do pensamento científico e sua 

consolidação na Modernidade como única forma de se chegar ao conhecimento. A deflagração do 

processo científico se daria por meio do desenvolvimento e da lapidação cada vez maior do 

pensamento racional. Esse processo de desenvolvimento da racionalização, que tem como expoente 

máximo e mais elaborado o pensamento científico, é descrito por Weber como processo de 

racionalização e pode ser conceituado basicamente como a atuação puramente racional e 

desmistificada para a disposição dos melhores meios a serem escolhidos para se obter determinado 

resultado previamente estabelecido. Ou seja, o referido termo consiste no fato de se elencar 
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racionalmente os melhores meios dado os objetivos a serem alcançados. 

O desenvolvimento do processo de racionalização que ocorre principalmente no período da 

Renascença teria consolidado a ideia de experimentação e a construção do pensamento baseado em 

proposições matemáticas. Esse novo momento na história da humanidade consolida a racionalidade 

instrumental. A forma mais elaborada desse processo seria o pensamento científico que expulsa do 

universo humano o pensamento mágico. 

Na visão weberiana, na verdade, o desenvolvimento do capitalismo, desde seus primórdios, teria sido 

o de racionalização progressiva que promoveu formas racionais de organização da vida política, 

religiosa, jurídica, educacional entre outras. Um processo contínuo de burocratização visando ao 

aumento da produtividade e do lucro. O desenvolvimento científico-tecnológico revela-se como 

condição e produto da racionalização do mundo. 

O que o capitalismo criou, em definitivo, foi a empresa duradoura e racional, a 
contabilidade racional, a técnica racional, o direito racional; a tudo isso haveria que 
acrescentar a ideologia racional, a racionalização da vida, a ética racional na 
economia (WEBER, 1956, p. 298). 

A expansão desse padrão de dominação em sociedades não capitalistas acaba provocando uma 

convivência com outras formas de dominação. Na medida em que se expande, o capitalismo 

transforma as formas tradicionais de organização produtiva e da vida sociocultural. As formas de 

dominação tradicional e carismática vão sendo, paulatinamente e num processo sujeito a retrocessos, 

substituídas pela racional legal. O que parecia na visão weberiana (1967) exclusivo do projeto 

protestante revela-se compatível com o resto do mundo. A empresa, o mercado, o planejamento, as 

técnicas de produção e controle, a lucratividade, tudo articulado à racionalidade capitalista. Todas as 

tribos, nações e nacionalidades do mundo foram envolvidas pelo processo de organização da produção 

e da vida social do capitalismo. O projeto capitalista, visto inicialmente como uma singularidade 

europeia influenciada pelo ascetismo calvinista, mundializa sua racionalidade. Tal projeto teria 

possibilitado a formação de tecnoestruturas que expressam a racionalidade instrumental predominante 

no capitalismo. 

O pensamento de Weber, em síntese, tem como base o conceito de racionalidade. Ele é a matriz de sua 

teoria da História. É uma história universal, construída a partir da singularidade do Ocidente. No 

estudo de qualquer problema da história universal, 

um filho da moderna civilização europeia sempre estará sujeito à indagação de qual 
a combinação de fatores a que se pode atribuir o fato de na civilização ocidental, e 
somente na civilização ocidental, haver aparecido fenômenos culturais dotados 
(como queremos crer) de um desenvolvimento universal em seu valor e significado 
(WEBER, 1967, p. 11). 

Nesse universo predomina o princípio da quantidade. No decorrer da História, o projeto ascético 

protestante, fundador da racionalidade capitalista, perde espaço para o hedonismo consumista. As 
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novas relações sociais e as forças de mercado exigem uma secularização dos ideais fundadores do 

capitalismo. Uma reestruturação do projeto inicial que se consolidará com o Iluminismo era tido por 

Weber, apesar de possíveis momentos de estagnação ou declínio, como irreversível. 

4. A reificação do homem em Lukács 

Weber apontava para um processo de racionalização do mundo irreversível. O mundo estaria 

submetido a padrões de calculabilidade e a previsibilidade garantidoras da eficiência máximas das 

ações humanas. O tipo ideal burocrático imaginado por Weber seria a forma como essa evolução 

organizacional se manifestaria. Lukács (2003) corrobora com Weber ao indicar a racionalização das 

sociedades modernas, no entanto, ele destaca que essa evolução carregava consigo também um 

elemento negativo para as relações sociais humanas: a transformação dos indivíduos e seus trabalhos 

em coisas, ou seja, estaria ocorrendo um processo de reificação. 

Estruturalmente, o conceito de reificação foi concebido a partir da ideia de fetichização da mercadoria 

de Karl Marx (LUKÁCS, 1989, p. 97-106), entendido como a alienação do sujeito histórico em 

decorrência da expansão da forma mercadoria enquanto valor de troca, acrescido do conceito de 

racionalização na modernidade de Max Weber, compreendido como o predomínio de uma cultura 

racional-intelectualista sobre as condições técnicas e sociais. 

Para Karl Marx, o desenvolvimento do modo de produção capitalista aliena o sujeito histórico da sua 

capacidade de se conscientizar do grau de exploração econômico a que está submetido. Isso se deve a 

dois motivos: 01. De um lado, a mercadoria tem uma forma real, pois tudo ao redor do indivíduo são 

mercadorias e 02. A mercadoria possui uma forma mistificada que encoberta as relações entre a 

mercadoria capitalista e os homens. A modernidade, no entender de Marx, caracteriza-se pela 

universalização da forma mercadoria capitalista, compreendida enquanto generalização de um modo 

de produção, cuja transformação operada nas relações sociais é tão potente que transforma até mesmo 

a força de trabalho numa mercadoria. 

A mercadoria, a troca, os juros, o dinheiro e o capital se apresentam como organizadores das relações 

sociais, como sujeitos criadores de relações sociais, pois adquirem propriedades sociais específicas: 

mediadores na esfera da circulação (relação entre o capitalista e trabalhador); mediadores das formas 

de pagamento (relação entre o credor e o devedor); mediadores na esfera da valorização (relação entre 

o capitalista e os demais agentes econômicos). 

Estes elementos – a troca, o juros, o dinheiro e o capital - são tomados como inerentes às mercadorias, 

às relações econômicas, às relações de produção, ocultando o fato de terem se originado das relações 

sociais, dos processos de formação histórico-cultural e socioeconômico. Desta forma, se por um lado, 

a mercadoria capitalista, a troca, os juros, o dinheiro e o capital obscurecem as relações sociais, base 

existencial e histórica de suas origens, por outro lado, estes elementos possuem poder real porque 
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todos são dotados de uma objetivação numérica. 

O fenômeno do fetichismo da mercadoria, no entender de Marx (1982, p. 79-93), resultaria em 

acobertamento e em ocultação dos processos produtivos e, em particular, dos processos sociais. Este 

fenômeno, sempre crescente, alienaria a classe trabalhadora de se conscientizar de que ela produz uma 

mercadoria, cujo valor é muito superior àquele que o capitalista lhe repõe como salário. 

Para Marx, o fenômeno do fetichismo da mercadoria consolida-se nas sociedades modernas 

capitalistas porque as relações sociais são tomadas como relações entre coisas, pois os elementos 

(mercadoria, juros, dinheiro e capital – numericamente objetivados) apresentam-se ao indivíduo como 

mediadores e fundadores de todas as relações de troca e das exteriorizações do Capital. 

Todavia, Marx entende de que os elementos econômicos fetichizados (mercadoria, juros, dinheiro e o 

capital) não são capazes por si mesmos de transformarem as relações sociais em coisas. No caso da 

escravidão, por exemplo, a compra e a venda de escravos, se não existisse a escravidão como 

instituição social, o dinheiro não poderia realizar sua função. Ou seja, é preciso que exista a escravidão 

para que o dinheiro possa ser investido na compra de escravo. De forma inversa, a existência do 

dinheiro em si não bastaria para tornar possível a escravidão (MARX, 2014). 

Solidamente assentado numa análise em que a base econômica é um elemento construtivo, Lukács 

entende de que o conceito de mistificação da mercadoria, aplicável somente quando há a 

universalização da forma mercadoria, se desdobra em duas dimensões: objetiva e subjetiva. 

A constatação da ação dissolvente que exerce o tráfico mercantil voltado para o 
interior do edifício social não basta para fazer da forma mercantil a forma 
constitutiva de uma sociedade (...) a forma mercantil deve, por isso – como atrás 
assinalamos – penetrar o conjunto das manifestações vitais da sociedade e 
transformá-las à sua imagem, em vez de estabelecer apenas uma ligação exterior 
entre processos, por si mesmos independentes dela e orientados para a produção de 
valores de uso (LUKÁCS, 1989, p. 99). 

Uma dimensão objetiva que decorre diretamente do processo de produção capitalista, que instaurado, 

faz com que a forma mercadoria universalize-se, expropriando os meios de produção do trabalhador e 

aumentando o nível de exploração do trabalho abstrato. A dimensão objetiva, consequentemente 

resultado do processo de desenvolvimento do capitalismo, é a base real, concreta, histórica, social que 

faz com que se instaure a exploração crescente do indivíduo (trabalho abstrato, característico das 

sociedades capitalistas). 

Objetivamente, a forma mercantil só se torna possível como forma de igualdade, de 
permutabilidade de objetos qualitativamente diferentes se se considerarem esses 
objetos como formalmente iguais nesta relação, a única sob a qual, como é óbvio, 
adquirem a sua objetividade, como mercadorias. Assim, o princípio da sua igualdade 
formal só pode fundamentar-se na sua essência como produto do trabalho humano 
abstrato (LUKÁCS, 1989, p.101). 

Entretanto, para Lukács, a forma mercadoria não é somente dimensão objetiva (desenvolvimento das 
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relações econômicas e modos de produção) é também dimensão subjetiva (LUKÁCS, 1989, p. 101): 

na medida em que a forma mercadoria se universaliza, percebe-se a reificação da consciência dos 

indivíduos, entendida como a impossibilidade do indivíduo, alienado historicamente, dar-se conta dos 

processos de produção e de compreensão da sociedade em que vive. 

Por sua vez, o processo de reificação da consciência do indivíduo, segundo Lukács, decorreria em 

grande parte do processo de racionalização ocorrido nas sociedades modernas capitalistas, pensado por 

Max Weber (1994) e discutido na seção anterior desse artigo. 

Como afirmado anteriormente, para Max Weber o processo de racionalização é um fenômeno 

característico das sociedades ocidentais cujo desenvolvimento resultaria de que a razão, num longo 

processo histórico-cultural, consolidou-se como a única via de conhecimento e possibilidade de 

emancipação do gênero humano. Enquanto faculdade do ato de conhecer, a razão se asseverou como 

aquela capaz de ordenar os sentimentos e os sentidos (falhos, imprecisos, traiçoeiros) e a intuição 

(entendida como assistemática). A racionalização no entender de Weber consiste na razão deixada a si 

mesma, de modo que o sujeito, para atingir os fins previamente conhecidos, elenca os melhores meios 

para atingi-los. O processo de racionalização avança, na compreensão de Weber, quando o sujeito 

passar a unir previsão, calculabilidade, planificação e especialização, aprimorando a sua capacidade de 

domínio técnico da natureza e dos processos culturais e socioeconômicos. 

A ciência moderna e o capitalismo Ocidental seriam para Weber (1968) as duas maiores expressões 

(materializações) do processo de racionalização, cuja ação descontrói a união entre destinos cósmicos 

e destinos humanos, fé e razão, razão e ética, sentidos e razão. O avanço da racionalização moderna, 

para Weber, resultaria na autonomização das esferas culturais em subsistemas: Estado, Partidos, 

Ciência, Fé, Família, Teologia, Direito Engenharia, Ciências Humanas, Física, Matemática, 

Administração, entre outros, de modo, que cada esfera cultural reivindicaria para si autonomia frente 

às outras, o que resultaria em tamanha conflitualidade, não de toda instalada, porque o Direito, 

singularmente, apresentar-se-ia como uma das estâncias de medição, impedindo a implosão das 

sociedades modernas. 

De Max Weber, Georg Lukács tomaria o conceito de que o processo de produção capitalista, 

indissociável do processo de produção e valorização, possui uma estrutura duplamente perversa; de 

que seria simultaneamente fragmentação do objeto e fragmentação da consciência do indivíduo. 

Trabalho e produção, submetidos ao processo de racionalização, avançariam progressivamente por 

meio da previsão e do cálculo. Previsibilidade, calculabilidade e planificação permitiriam com que as 

sociedades modernas atingissem resultados mais exatos “através da decomposição extremamente 

precisa de cada conjunto complexo nos seus elementos, através do estudo das leis parciais específicos 

da sua produção” (LUKÁCS, 1989, p. 103), o que resultaria em mais especialização. 

No entender de Lukács, a fragmentação dos processos de produção e do trabalho, acelerados pela 



 

ST 09 – CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo e Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

1292 

planificação e a calculabilidade, “penetra até a alma do trabalhador, até as suas propriedades 

psicológicas são separadas do conjunto da sua personalidade” (LUKÁCS, 1989, p. 102). Todavia, 

segundo Lukács, a universalização do processo de trabalho capitalista estaria avançando em todas as 

esferas culturais, não somente no mundo do trabalho, disto resultaria a sua afirmação: “o destino do 

operário passa a ser o destino geral de toda a sociedade” (LUKÁCS, 1989, p. 105). 

Neste sentido, a autonomização e o isolamento vivenciado pelo indivíduo moderno seriam resultantes 

do desenvolvimento crescente e objetivo dos processos de produção e das instituições públicas e 

burocráticas, todos submetidos a sistemas “parciais racionalizados cuja unidade é determinada pelo 

puro cálculo”, de forma que, “a verdadeira estrutura da sociedade aparece nos conjuntos parciais, 

independentes, racionalizados, formais, de leis que só formalmente estão associados” (LUKÁCS, 

1989, p. 116). 

A burocracia moderna resultaria, exemplarmente, como observa Lukács, numa “divisão do trabalho, 

racional e desumana, exatamente, idêntica que encontrarmos na empresa, no plano da técnica e do 

maquinismo” (LUKÁCS, 1989, p. 113). Todavia, Lukács acentua de que o grau de reificação, a que 

estão submetidos à Administração Pública e o burocrata, seria ainda maior e mais potente do que 

aquele observado na empresa capitalista e no trabalhador. Isto porque, no seu entender, o grau e o 

refinamento da sofisticação da “divisão do trabalho exige técnicas de exploração mais elevadas, mais 

evoluídas e mais espirituais” (LUKÁCS, 1989, p. 114). 

5. A DGPF a partir da visão de Weber e Lukács 

A análise inicial do funcionamento da DPGF deixou explícita a ideia de que a burocracia pode ser 

considerada como um sistema que fragmenta o indivíduo no processo produtivo. A otimização dos 

processos burocráticos, apoiados no cálculo e na previsibilidade previstos por Weber (1956), exige 

crescente planificação, o que resulta em perda do conhecimento integral dos processos em decorrência 

da fragmentação/especialização do trabalho. Além disso, foi possível observar o processo de 

fragmentação da consciência individual, inclusive em termos psíquicos, em razão do encurtamento da 

visão de mundo do burocrata dada a segmentação do processo produtivo, fato esse característico de 

um mundo baseado nas relações entre coisas, fenômeno este que Lukács (2003) conceituava como 

reificação. 

A partir da observação de como se davam os processos na GCF, foi possível perceber que as ideias 

enunciadas por Weber (1919, 1967, 1982) e Lukács, (2003) possuem uma grande proximidade com o 

que ocorre na sociedade Moderna e, em especial, na Administração Pública. A análise weberiana 

corrobora a ideia de um predomínio do pensamento altamente racional e elaborado que se encontra na 

Administração Moderna e que pode ser ilustrado inclusive pelos procedimentos administrativos na 

GCF e, principalmente, na utilização de sistemas como o SIAFI, o Sistema de Documentos (SIGED) e 
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do SICONV. É justamente em meio a essa alta racionalização e elaboração dos processos dentro da 

esfera administrativa que a Burocracia se apresenta como a única forma legítima para que o homem 

moderno organize suas atividades profissionais, seja no setor público ou privado. A forma de 

dominação racional-legal vai ao encontro da sociedade moderna já desmitificada e que pauta o 

processo produtivo fundamentalmente pela razão buscando formas de cálculo e previsibilidade que a 

Burocracia é capaz de sustentar, ainda mais quando aliada à tecnologia. 

A questão da reificação nos argumentos de Lukács pode ser nitidamente observada no fluxograma da 

Tesouraria da GCF. Neste fluxograma chamado de Padrão de Processo (PP), é possível observar que 

há uma especialização intensa do trabalho identificada pela indicação de qual é o servidor ou 

servidores responsáveis pela execução da tarefa. Além disso, há nesse fluxograma o estabelecimento 

de prazos delimitados estabelecidos previamente para a realização de atividades que são 

acompanhados também pela justificação das atividades e dos procedimentos adotados. Por fim, ocorre 

uma padronização dos processos com alta especialização e cálculo tornando-os mecânicos, como já 

apontava Lukács. Tal fenômeno não é observado unicamente na Tesouraria, mas em todos os 

departamentos e, além do mais, todos eles também possuem o seu PP. Há, portanto, uma clara 

aproximação do pensamento teórico weberiano e de Lukács com realidade da GCF. 

Por outro lado, a utilização do SIAFI, que é utilizado em todo o Estado de Minas Gerais e não apenas 

na FJP, é altamente suscetível ao erro humano. Um pequeno deslize do operador pode gerar conflito 

entre as reais informações e o que o sistema aponta como verdade. Tal fato se relaciona à 

fragmentação da consciência do trabalhador, servidor público no caso. Esse processo produtivo 

altamente sistematizado necessita de um operador com as qualificações de uma máquina, despido, 

portanto, de possíveis pensamentos comuns à consciência humana, que sempre está sujeita a erros. 

Para evitar esses erros, ocorre uma tentativa de transformar o homem em máquina e a atividade 

produtiva em coisa. A burocracia instrumentaliza os processos tentando controlar o elemento humano 

considerado como o elemento frágil na busca da eficiência máxima. O trabalho humano torna-se, 

portanto, sistematizado, fragmentado, hierarquizado e impessoal. Todos os processos são estruturados 

com parâmetros legais, o que faz com que o trabalho humano se torne ainda mais reificado e 

semelhante ao de uma máquina, na medida em que não se pode sair dos parâmetros pré-estabelecidos 

pela norma. Dessa forma, percebe-se que o processo de racionalização descrito por Weber e que 

culminou em uma dominação racional-legal por meio da Burocracia, cria um ambiente no qual a 

especialização, padronização, cálculo e previsibilidade predominam como parâmetros legítimos frente 

a qualquer outra forma de produção. Lukács, ao aliar esse mesmo processo de racionalização à 

ocorrência da reificação, faz uma conexão entre as ideias marxistas sobre a expropriação do 

proletariado e a ideia de Weber relativa ao processo de racionalização. 

Nessa análise inicial da operação da GCF concluiu-se que de fato as proposições críticas de Weber e 

Lukács acerca da sociedade moderna possuem extensa relação com o funcionamento da administração 
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pública. Por outro lado, nota-se que, dado o grau de complexidade e desenvolvimento desse sistema 

que pode ser observado até mesmo no simples funcionamento de um setor público como a GCF e seus 

departamentos, não há outra forma de se pautar o processo produtivo que escape da burocracia. A 

busca da eficiência e da eficácia burocrática parece ser a única alternativa para a planificação dos 

processos racionais, ainda que, como apontou Lukács, uma das consequências desse fenômeno seja a 

decaída da natureza interna do homem e a perda de visão do trabalho como um todo. 

Desconsiderando os aspectos negativos da burocracia apontados por Weber e Lukács, foi possível 

perceber como a tecnologia aliada à racionalização produzem uma efetividade muito grande para a 

realização das tarefas na administração. O SIAFI, por exemplo, ao integrar todas as informações 

contábeis de todo o Estado de Minas Gerais, possibilita para a FJP o funcionamento financeiro 

instantâneo, controlado e otimizado. Além disso, o sistema ao simplificar processos que antes deviam 

ser feitos manualmente ou em uma escala produtiva menor, diminui os gastos e otimiza a utilização 

dos recursos públicos, o que faz com que o Estado de Minas Gerais possa aplica-los para outros fins 

necessários. O SIGED, ao efetuar o controle da transação de documentos entre as unidades do setor 

público, traz para a administração uma maior capacidade de organização e guarda dos dados 

imprescindíveis à realização das atividades. O SICONV ao disponibilizar uma visualização de como 

anda os processos relativos a determinado convênio, traz para o servidor uma maior segurança e 

capacidade de controle de suas atividades profissionais relativas àquele convênio. 

Não resta dúvida que a evolução do modo de produção capitalista tem exigido uma racionalização 

cada vez maior dos processos de trabalho e a consequência é um aumento de eficiência, eficácia e 

produtividade. A grande questão que se coloca nesse contexto é se as teses weberianas 

desencantamento do mundo e de Lukács sobre reificação seriam tão absolutas assim. Em outros 

termos: estaria a humanidade fadada à robotização? Por meio dos conceitos da Ergologia esse texto 

pretende questionar a inevitabilidade desse destino. 

6. O paradigma ergológico e a limitação dos conceitos de 
desencantamento do mundo e reficação 

A Ergologia (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010; TRINKET, 2010) propõe um debate sobre as 

renormatizações no seio da atividade humana e tem contribuído para construção de um novo 

paradigma de conhecimento científico, com implicações diretas para a emancipação humana, um 

projeto prometido, mas não realizado, pela racionalidade iluminista. A análise ergológica dialoga de 

forma íntima com as concepções de justiça e ciência de Boaventura Sousa Santos que defendia um 

paradigma emergente na pós-modernidade: “paradigma de um conhecimento prudente para uma vida 

decente, que alia ciência e senso comum, conhecimento local e total” (SANTOS, 1988, p. 13). Na 

mesma linha, a Ergologia propõe teoria e práxis comprometidas com a vida e suas manifestações 

cotidianas, buscando transformar as relações sociais que ocorrem durante atividade do trabalho, sejam 
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elas no setor público ou privado, em processos mais construtivos e humanistas. 

Frente à instabilidade do sistema presente, sempre sujeito a rupturas, a contemporaneidade assiste uma 

crise do paradigma científico moderno que tem provocado o declínio da confiança na epistemológica. 

Santos (1988) levanta a hipótese que essa nova ordem científica emergente se fundamenta na falta de 

sentido da distinção entre ciências naturais e sociais e, ao mesmo tempo, a necessidade de se operar 

uma síntese entre elas. Dessa primeira hipótese, o sociólogo português deriva uma segunda: a ciência 

moderna não tolerava a interferência dos valores humanos, pois, o homem era visto apenas como o 

sujeito do conhecimento. O novo paradigma científico afirma que todo conhecimento científico é 

autoconhecimento e que ciência moderna não é a única ou a melhor forma de explicação da realidade. 

Nessa perspectiva, estamos assistindo uma flexibilização da ciência “monoteísta” que estaria dando 

lugar a um “politeísmo” metodológico. As premissas das ciências da natureza e do espírito invadem-se 

mutuamente na tentativa de compreender o ser humano em sua complexidade intrínseca. 

No caso específico do saber ergológico, há uma percepção que a compreensão da atividade do 

trabalho humano carrega uma complexidade que exige um saber pluridisciplinar capaz de estabelecer 

uma dialética entre o conjunto de saberes elaborados pelos cientistas/eruditos que leve em conta 

também, e principalmente, a experiência dos sujeitos abordados. Essa dialética pode promover novos 

horizontes ao conhecimento. A Ergologia nasce a partir da necessidade de construção de uma nova 

subjetividade em relação ao trabalho exigida pelas novas modulações do sistema capitalista frente aos 

problemas associados ao modelo fordista-taylorista. Esse modelo, nascido no setor privado, mas logo 

importado pelas burocracias estatais, centrava-se na produtividade e nas demandas do capital, o que 

resultou em um tipo de trabalho fragmentado, monótono e repetitivo. Em suma, o projeto moderno 

que prometia libertação do indivíduo, ao contrário, tentou alienar o trabalhador ao trata-lo como objeto 

a ser manipulado. O fracasso desse modelo ocorreu não apenas porque a promessa de libertação era 

um véu que encobria sua real intenção que era a reprodução do sistema capitalista; seu fracasso, e essa 

é a grande contribuição ergológica, foi que o trabalho prescrito sempre se distanciava do trabalho 

realizado. A subjetividade humana nunca foi eliminada apesar dos esforços do capital ou das 

burocracias estatais por ele dominadas. No ato de trabalhar, o trabalhador nunca é um ser totalmente 

passivo ou alienado. Durante a atividade humana, sujeito e objeto se inventam, se constroem e se 

modificam mutuamente. É por isso que o saber sobre a atividade humana deve considerar o que dizem 

seus protagonistas. 

A pluridisciplinaridade ergológica exige que se repense o trabalho humano a partir da noção de 

atividade, que é sempre realizada e vivenciada de forma singular e que marca a separação entre o que 

é prescrito e o que é efetivamente realizado. Na atividade do trabalho, os valores dos atores envolvidos 

são ressingularizados e universalidados em uma dinâmica contínua de renormatizações. O encontro 

entre o saber do conhecimento e da experiência geradores dessas renormatizações exige, por fim, a 

aceitação que nenhum desses saberes é capaz de explicar a complexidade da realidade por si só. 
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A Ergologia é uma resposta ao próprio desenvolvimento capitalista pós-taylorista que exige inovação, 

crítica e questionamento por parte dos trabalhadores. Ao criar espaços para produção de novas 

subjetividades, paradoxalmente, o capitalismo possibilita aos trabalhadores questionarem e 

reinventarem o próprio sistema. Se no passado as técnicas tayloristas-fordistas foram transplantadas 

para as burocracias estatais, o capitalismo, agora com uma nova roupagem, coloca essas burocracias 

sobre ataque, exigindo sua adequação às novas técnicas de gestão. Longe de se ater à objetividade e 

neutralidade almejadas pela ciência moderna, a Ergologia, enquanto parte do paradigma pós-moderno, 

assume um papel emancipatório do trabalhador ao revelar que no campo da dramática do uso de si 

nunca é possível alienar o trabalhador. A Ergologia deixa explícito que a vida é sempre 

renormatização em um processo de lutas incessantes e, por isso, o ser humano pode se tornar um 

construtor de sua história. 

7. As limitações da burocracia e da reificação na DGPF 

Em 2017, o Diretor da GCF, Jose Roberto Enoque, voltou a ser entrevistado por Pedro Portella 

Ornelas de Melo. O objetivo central era descrever a experiência pessoal do servidor, em especial, no 

que tange a sua percepção da burocracia. José Enoque é servidor desde 1986, com um interstício entre 

1989 e 1998, quando trabalhou na iniciativa privada. Sua carreira no serviço público na área de 

Contabilidade e Finanças ocorreu apenas em empresas públicas, inicialmente na Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) e, posteriormente, foi cedido à FJP em 2011. 

Ao ser questionado sobre sua rotina de trabalho, seu grau de satisfação no trabalho e sobre os aspectos 

burocráticos do serviço, José Enoque falou de sua satisfação de ser gestor público e, em seguida, 

discorreu sobre o diferencial das empresas públicas. Segundo o entrevistado, elas não estão dentro do 

sistema do SIAFI, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira. Essas empresas possuem 

certa autonomia financeira, não orçamentária, portanto a burocracia é menor. As decisões são tomadas 

dentro da empresa, contanto que o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) seja respeitado. 

Na FJP, José Enoque aponta os problemas enfrentados pelo SIAFI: mesmo tendo o dinheiro, o sistema 

pode estar fechado ou em manutenção, o que impede a realização de suas rotinas. Apesar desses 

entraves, ele considera a burocracia, tanto no setor público como no privado, necessária. 

Aprofundando sua análise sobre sua relação com as regras burocráticas, o servidor explicita a 

diferença entre o trabalho prescrito e o realizado por meio de um exemplo: a lei 8666, que estabelece 

normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, dita as regras de pagamentos. Seria possível seguir essas regras em um 

cenário onde há dinheiro para arcar com todas as despesas. Os prazos de pagamentos seriam 

cumpridos de acordo com a lei, tudo dentro do planejamento. 
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Os problemas ocorrem em um cenário de falta de recursos. Nesse caso, remanejamentos se tornam 

necessários, a ordem cronológica é desrespeitada e os fornecedores são avisados por uma publicação 

que deverão aguardar em uma “fila”. Outra dificuldade apontada pelo servidor é a distância entre o 

que a lei prescreve e o balizamento prático dos sistemas integrado do governo. A realidade é sempre 

mais complexa do que a lei prevê. Tal dicotomia exige adaptações constantes no trabalho. Em cada 

situação se torna necessário analisar os cenários que nem sempre são determinados pela legislação. 

Caso essa adaptação não ocorra, o cenário traçado não é passível de ser efetivado. 

Do ponto de vista de seus subordinados, o Diretor da GCF, também aponta diferenças entre o trabalho 

prescrito e realizado. Teoricamente, afirma, se está na lei deve ser feito, se a lei é omissa, a ação não 

deve ser realizada. Existem circunstâncias, porém, que geram resistências. O desconhecimento integral 

de uma lei muitas vezes gera medo e inação por parte do servidor. A possibilidade de sofrer um 

Processo Administrativo Disciplinar (PAD) faz com que resistam a tomar certas atitudes. Em especial, 

quando os valores financeiros envolvidos são muito altos, o medo de fazer algo errado cresce devido à 

falta de conhecimento. Essa falta de segurança derivada daquilo que lei exige e o fazer as coisas 

corretamente, gera entre os servidores uma limitação de seus atos. 

Outra dificuldade levantada pelo gestor é fato de que, às vezes, o servidor sabe como executar um 

trabalho, mas resiste em fazê-lo para que aquele serviço não vire sua função cotidiana. Na percepção 

do servidor, esse seria um trabalho a mais que não seria compensado pela remuneração recebida. 

Usando um jargão típico do serviço público, o entrevistado deixa a entender que os servidores são 

avaliados de acordo com o grau de erros cometidos. Quem erra menos, é melhor avaliado. Por essa 

lógica, quando não se trabalha, você fica menos susceptível ao erro, logo, melhor não trabalhar. Se o 

servidor errou, vai responder a um PAD que atrapalha a avaliação e compromete o salário. Essa 

lógica, no entanto, não se aplica ao gestor, ao menos no caso do entrevistado. José Enoque afirma que 

não ter compromisso com o erro. Ele tem que fazer por ocupar um cargo comissionado, mesmo 

sabendo que está sujeito a responder processos. Em seu caso, ao contrário dos servidores públicos em 

geral que podem trabalhar dentro de uma margem de segurança, são as circunstâncias que vão 

determinar as decisões. 

No que tange às relações interpessoais no ambiente de trabalho, o entrevistado considera sua relação 

com os subordinados de respeito mútuo. Erros às vezes acontecem, mas não por dolo, e sim por 

desconhecimento da lei. Por outro lado, ele aponta que, em determinados casos, houve servidores que 

desrespeitavam o horário de trabalho, que faziam serviços particulares dentro do setor, não cumpriam 

suas obrigações. 

Ao ser confrontado com as teorias de Weber e Lukács sobre a despersonificação provocada pela 

burocracia e da tese ergológica de renormatização realizada pelo ser humano na atividade do trabalho, 

José Enoque corrobora com o argumento da Ergologia de que o trabalhador realiza uma adequação 
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entre o que é prescrito e o que é realizado. Segundo ele, a burocracia e suas regras limitam tanto que 

engessam o serviço. Às vezes, determinado ato pode ser feito, é legal, está dentro da moralidade 

vigente, mas não é exigido pela lei. Nesses casos, nunca renunciando os aspectos legais, certos atalhos 

são tomados para que o serviço seja executado. Haveria uma mecanização no sentido do respeito aos 

ditames da lei, mas em determinadas circunstâncias, adequações, dentro da legalidade, seriam 

realizadas. 

Como conclusão, discorrendo sobre os aspectos positivos e negativos do controle burocrático, o gestor 

afirma que a não existência dessas normas deixaria o serviço público ao léu. Cada servidor ou gestor 

público ficaria sujeito apenas ao seu livre arbítrio, cada qual trabalhando de maneira diferenciada 

impedindo que os objetivos maiores do Estado, quais sejam não ter lucro e servir à sociedade, fossem 

alcançados. O lado negativo desse processo seria o desconhecimento e o excesso de leis, muitas das 

quais se sobrepondo às outras, o que impede um cumprimento das mesmas. 

CONCLUSÃO 

Hannah Arendt (2017), em seu livro “A condição humana”, afirma que fabricação, obra do homo 

faber, consiste em reificação. As mãos humanas operam o material retirado da natureza seja matando 

o processo vital, seja destruindo. Toda fabricação humana, portanto, é um processo de violência à 

natureza. “Só o homo faber se porta como amo e senhor de toda terra” (ARENDT, 2017, p. 173) ao 

produzir a partir de determinada substância. A reificação ocorre nas coisas, não do homem. 

Ainda segundo Arendt, outras atividades humanas não têm um começo e um fim definido como a 

fabricação. O trabalho ligado ao ciclo vital do corpo realizado pelo animal laborans, por exemplo, não 

tem começo nem fim. A ação humana que se dá na relação com outros homens, por sua vez, não tem 

um fim previsível e é irreversível, pois escapa ao controle daquele que agiu. O homo faber, o 

fabricante, é senhor de si mesmo e de seus atos. Essa capacidade não se aplica ao animal laborans que 

está sujeito às necessidades de sua própria vida, nem ao homem de ação que depende dos seus 

semelhantes para agir. “A sós, com a sua imagem do futuro produto, o homo faber é livre para 

produzir, e também a sós, diante da obra de suas mãos, é livre para destruir” (ARENDT, 2017, p. 179). 

Ou ainda: 

... o animal laborans pôde ser redimido do constrangimento/aprisionamento no ciclo 
sempre-recorrente do processo vital, da eterna sujeição à necessidade do trabalho e 
do consumo, unicamente mediante a mobilização de outra capacidade humana: a 
capacidade do homo faber de fazer, fabricar e produzir, o qual, como fazedor de 
instrumentos, não só atenua as labutas e penas do trabalho como também erige um 
mundo de durabilidade (ARENDT, 2017, p. 292). 

Utilizando o aparato conceitual da Ergologia, pode-se afirma que o homo faber tem uma capacidade 

de renormatizar a atividade humana questionando o trabalho prescrito que nunca é igual ao realizado. 
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A racionalização do mundo apontada por Weber e Lukács não tolera a interferência dos valores 

humanos, pois, o homem era visto apenas como o um executor de processos. Ao contrário, a Ergologia 

defende que toda atividade humana é autoconhecimento, portanto, não passível de reificação. A 

liberdade inerente à condição humana apontada por Arendt e pelo saber ergológico impede a 

robotização do ser humano. 

A atividade do trabalho humano carrega uma complexidade que não foi captada pelas burocracias – 

estatais ou privadas – do modelo fordista-taylorista. Esse modelo, ao fragmentar e tornar o trabalho 

monótono e repetitivo levaria, na visão de Lukács à reificação. Ao tratar o trabalhador como objeto a 

ser manipulado, esse projeto fracassou porque o trabalho prescrito sempre se distanciava do trabalho 

realizado. Ele é homo faber, senhor de si e de seus atos (ARENDT, 2017). A atividade humana é 

sempre um processo de reinvenção e reconstrução onde o homo faber redime o animal laborans. 

O trabalho humano pensado a partir da noção de atividade é sempre realizado de forma singular pelo 

sujeito que não se sujeita a mera repetição de ações exigidas pela burocracia. Os atores envolvidos no 

trabalho ressingularizam seus valores em um processo contínuo de renormatizações. Essa liberdade 

humana que coloca em xeque a burocracia e a reificação do ser humano, possibilita aos trabalhadores 

questionarem, resistirem e reinventarem o sistema, a ponto de poder assumir um papel emancipatório 

do trabalhador que pode construir sua própria história. 
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RESUMO 
O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) possibilitou 
a expansão e interiorização do ensino superior no Brasil, trazendo propostas inclusivas e processos formativos 
menos tradicionais. Isso implicou no aumento significativo de concursos públicos para docentes e servidores 
técnico-administrativos em educação (TAEs), com diferentes formações e perfis para atuarem em novas 
estruturas organizacionais das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), menos hierarquizadas, com forte 
atuação política, estilos próprios de gestão e burocracias em formação.  Este estudo foi realizado num Centro de 
Ensino de uma IFES no interior do Nordeste, com 2.000 estudantes de graduação e pós-graduação, 124 
professores e 42 TAEs. O objetivo foi identificar o perfil de competências individuais dos TAEs em detrimento 
das competências requeridas para os cargos que assumem, buscando compreender as demandas por formação e 
satisfação com o trabalho. Foi aplicado questionário composto por 122 questões distribuídas em seis dimensões 
de análise: perfil laboral, perfil socioeconômico, perfil de trajetória educacional, perfil de satisfação no trabalho, 
avaliação das condições de trabalho, competências existentes e a desenvolver.  Usou-se o Google Forms obtendo 
uma amostra de 28 respondentes (65%). Os resultados são analisados por meio de análise descritiva simples e 
análise de conteúdo. Trata-se de servidores jovens com idade média de 35,4 anos, a maioria com ensino superior 
e pós-graduação em diferentes áreas; 67% autodeclarados pardos ou negros; em média de 3 a 6 anos de 
concursado.  A maioria atua em cargos de gestão, porém, declaram pouco conhecimento específico sobre gestão, 
mais aptidões técnicas e poucas aptidões voltadas para relacionamentos e atendimento. As análises levam a 
refletir sobre os processos seletivos no serviço público, a formação da burocracia nas ditas novas estruturas 
universitárias e os impactos na gestão universitária. 
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MAPEAMENTO DO PERFIL DE COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS NUMA IFES ORIUNDA DO REUNI: 
NOVOS PERFIS NUMA TRADICIONAL BUROCRACIA? 

ARAÚJO, Edgilson Tavares de 

SILVA, Marta Lúcia da 

DANTAS, Lys Maria Vinhaes 

INTRODUÇÃO 

A partir de 2007, as políticas públicas educacionais voltadas para o ensino superior foram 

incrementadas, com vista à expansão e interiorização, a fim de proporcionar o acesso a um 

considerável número de cidadãos alijados desse processo, por intermédio do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Isto trouxe propostas 

inclusivas e processos formativos menos tradicionais. Implicou, também, no aumento significativo de 

concursos públicos para docentes e servidores técnico-administrativos em educação (TAEs), com 

diferentes formações e perfis para atuarem em novas estruturas organizacionais das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), menos hierarquizadas, com forte atuação política, estilos próprios 

de gestão e burocracias em formação. 

As IFES são autarquias na administração pública federal que atuam de modo autônomo e 

descentralizado e possuem especificidades quanto aos seus burocratas. Para seu funcionamento, em 

termos de recursos humanos, é preciso a presença de pelo menos duas categorias de servidores: 

docentes e TAEs. Os ingressos dos servidores se dão por meio de concursos públicos baseados em 

critérios de meritocracia ou ainda por meio de contratação de empresas que terceirizam diversas 

funções, principalmente, as ligadas às questões mais operacionais. Estes são quem de fato asseguram a 

implementação das políticas de educação superior (ENAP, 2009). 

Ainda são incipientes as análises relacionadas aos burocratas das IFES (docentes e TAEs), com vista 

aos seus perfis, atuação e importância na implementação de tais políticas públicas. Atreladas a todas 

estas questões estão ainda outras relacionadas à satisfação no trabalho, eficiência, comprometimento 

organizacional, políticas de permanência dos servidores, políticas de capacitação, entre outras. 

No caso dos servidores concursados, sobretudo a partir de 2013, quando a grande mídia era uníssona 

ao anunciar “o ano dos concursos” (FONTAINHA, 2013), sabe-se que há um aumento considerável de 

profissionais interessados nestes por diversos motivos, inclusive a possibilidade de estabilidade 

empregatícia. Sabe-se que ainda prevalecem lógicas de “estudar para passar no concurso”, puramente 

meritocráticas, sem muitas vezes haver a adequação do perfil de competências do profissional 

concursado às necessidades da organização. Por outro lado, este perfil tem a possibilidade de ir se 

desenvolvendo ao longo da atuação do profissional, por meio de processos de aprendizagem. 
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Destaca-se ainda que, no caso da administração pública das IFES, instituições de formação, as suas 

naturezas e objetivos finalísticos voltados para o ensino, pesquisa e extensão, exigem dos seus 

burocratas perfis diferenciados na administração pública. As universidades, enquanto organizações 

formais, complexas e transcendentes, possuem características burocráticas, políticas e técnico- 

profissionais específicas; possuem estruturas com historicidade de sua cultura interna, com intenção de 

abranger todo o conhecimento humano numa infinidade de áreas vagamente relacionadas entre si. Se 

juntarmos todas estas características e consideramos a inserção da universidade na administração 

pública cheia de vícios e formalismos, temos uma “organização exótica e única” (GUTIERREZ, 1992, 

p. 44), a qual convive na atualidade com a ambiguidade de uma lógica seletiva e excludente e a busca 

por um espaço mais democrático e inclusivo. As divisões sociais e diferenças ideológicas entre os seus 

atores os posicionam a papéis específicos e condicionam a um conjunto de expectativas relacionadas 

com uma identidade principal. 

A multidiversidade das universidades constitui um sistema pluralista com ideologias dentro dos 

grupos que a compõem, sendo influenciados pelas normas e valores legitimados pela sociedade em 

geral. Estas organizações são compostas por várias nações de alunos, professores e ex-alunos que 

formam uma sociedade pluralista com subculturas múltiplas (KERR, 1972). Existem conflitos entre 

estes subgrupos, numa estrutura de poder ambígua, dispersa e pouco clara, demandando olhares sobre 

seus diversos valores e ideologias que vão interagir com a burocracia (BALBRIDGE, 1962; COHEN; 

MARCH; OLSEN, 1972). 

É preciso compreender a administração universitária e seus moldes de racionalização para além das 

lógicas de uma empresa privada ou de qualquer outra organização pública. Considerar suas 

especificidades organizacionais e as burocracias, principalmente das novas IFES 

surgidas/consolidadas a partir do REUNI, é uma necessidade premente. Estas possuem regras, 

regulamentos, estrutura de status, perfis profissionais diferenciados que moldam de modo distinto 

alguns aspectos de suas burocracias, incorporando mecanismos participativos, características políticas 

heterônimas e autônomas, além de características técnico- profissionais específicas no que tange aos 

seus valores acadêmicos. 

A gestão de pessoas na administração pública federal brasileira vem se modificando ao longo do 

tempo, acompanhando a evolução da história do país (PEREIRA; SILVA, 2011). As IFES, devido às 

suas especificidades, têm sido objeto de legislação especifica. Compreende-se como burocrata, neste 

artigo, os servidores públicos que ocupam “o corpo permanente do Estado, isto é, atores não eleitos 

por voto popular, mas que desempenham papel central na condução dos assuntos públicos, sejam eles 

membros de carreiras ou não” (CAVALCANTE; LOTTA, 2015, p. 13). 

Neste sentido, é importante compreender qual o perfil dos servidores públicos que atuam nas IFES, 

bem como quais suas competências, em especial dos servidores técnico-administrativos em educação 



 

ST 09 – CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo e Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

1305 

(TAEs) das novas universidades da década de 2000. Existem diferenças no perfil dos servidores que 

recém ingressaram no serviço público nas novas IFES, para aqueles das universidades historicamente 

consolidadas? Existem diferenças nas burocracias em formação? A partir dos novos perfis de 

servidores é possível garantir mais eficiência, eficácia e efetividade na gestão universitária? Quais as 

necessidades de capacitação dos servidores e como se dão seus processos de aprendizagem individual 

e organizacional? Estas são algumas das inquietações que geraram este estudo de análise do perfil de 

competências dos TAE num Centro de Ensino de uma IFES oriunda do REUNI, no interior do 

Nordeste. No total, esta IFES conta com 1.254 servidores, sendo 630 docentes e 624 TAEs; e com 

aproximadamente 10.000 estudantes, distribuídos em cursos de graduação e pós-graduação em 07 

Centros de Ensino, atuantes em 06 municípios. O Centro de Ensino onde foi realizada a pesquisa, no 

ano de 2016, possui 124 docentes e 42 TAEs. O objetivo do estudo foi identificar o perfil de 

competências individuais dos TAEs, buscando compreender as demandas por formação. Foi 

aplicado questionário composto por 122 questões distribuídas em seis dimensões de análise: perfil 

laboral, perfil socioeconômico, perfil de trajetória educacional, perfil de satisfação no trabalho, 

avaliação das condições de trabalho, competências existentes e a desenvolver. Para coleta de dados, 

usou-se o Google Forms, obtendo uma amostra de 28 respondentes (65% do total). Os resultados 

foram analisados por meio de análise descritiva simples e análise de conteúdo. Por um compromisso 

ético com os respondentes, neste trabalho não são divulgados os nomes da IFES ou do Centro ao qual 

estão ligados os TAEs respondentes. 

Este artigo está organizado em quatro seções, além desta Introdução. Na próxima seção, são discutidas 

as especificidades da formação da burocracia nas universidades. Em seguida, são abordados elementos 

teóricos quanto as competências para o setor público. Na seção seguinte, são apresentados os 

resultados do estudo sobre o perfil de competências dos TAEs na IFES mencionada. Para concluir, é 

feita uma reflexão sobre o sistema burocrático tradicional, que sustenta a seleção e contratação de 

servidores públicos para as IFES do REUNI e outras instituições federais, em contraste com a real 

demanda de competências e habilidades para que o serviço público consiga efetivamente atender ao 

público-alvo. 

1. A especificidade da burocracia nas IFES oriundas do REUNI 

No Brasil, os estudos sobre burocracia surgem num contexto cultural influenciado pela tradição 

patrimonialista do país, ligada a conceitos relacionados diretamente à pessoa - como a lealdade - o que 

causa uma tensão cultural chocando a impessoalidade burocrática com a “lei da exceção” e o 

corporativismo brasileiro. 

O tipo ideal “weberiano” no qual a burocracia é definida como uma forma de poder, a autoridade é 

legitimada através de normas que fundamentem a base da autoridade, parece não ser tão compatível 
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com os aspectos burocráticos das universidades brasileiras. Mesmo tal modelo estando presente em 

algumas de suas práticas de gestão, estas são exercidas numa racionalidade formal totalmente 

problemática. Assim, se tomarmos o modelo burocrático isoladamente, este não representa a totalidade 

da realidade vigente nestas organizações, pois nestas existem disfunções quanto à hierarquia, à 

estrutura de controle e aos procedimentos administrativos. 

A universidade, como um tipo especial de burocracia, tendo em vista a semelhança de sua estrutura 

com as burocracias de governos e empresas privadas, possui aspectos que a diferenciam: o tipo de 

pessoal, o produto e o modo como se organizam (BLAU, 1970). Trata-se, assim, de “sistemas de 

vinculação frouxa”, pois, por mais estatutos e regimentos que possuam, não há uma homogeneidade 

de identidade e objetivos (WEICK, 1976). Os valores burocráticos baseados na lógica utilitarista não 

podem ser tomados isoladamente num tipo de organização complexa na qual os objetivos são 

diversificados, conflitantes e demarcados (COHEN; MARCH; OLSEN; 1972). 

De modo geral, a burocracia nas organizações públicas se subdivide naquelas que ocupam os altos 

cargos (burocracia de alto escalão), os que interagem diretamente e cotidianamente com o público 

beneficiário (burocracia de nível de rua – street level bureaucracy) e a burocracia de médio escalão 

(BME), que compreende os burocratas que fazem o elo entre os dois primeiros níveis citados 

(CAVALCANTE; LOTTA; 2015). Deste modo, no caso da IFES, para efeito desta pesquisa, estão no 

alto escalão os cargos de reitor, vice-reitor, pró-reitores, diretores e vice-diretores de Centro, assessores 

da Reitoria, Órgãos Complementares e da direção de Centro, coordenadores de gestão técnica, gerente 

técnico administrativo de Centro, e superintendentes; no médio escalão estão os cargos de chefia e 

assistentes, ocupados pelos TAE e docentes e, compreendendo os cargos de gestão no nível de rua, 

estão os TAE e docentes que atendem diretamente às demandas dos estudantes. 

O enfoque burocrático específico das universidades não pode ser analisado separado de uma lógica 

política, considerando-as como classe única de organização profissional, que difere dos outros tipos de 

organizações pelos motivos e metas pouco claras e o fato de contarem, em seus quadros de pessoal, 

profissionais com elevado nível de qualificação. Neste sentido, Balbridge (1982) alerta para a 

existência de pelo menos cinco variáveis políticas que devem ser entendidas de modo complementar 

na análise das burocracias das universidades: 

1) Estrutura social - as organizações acadêmicas são fragmentadas em grupos com estilos de vida 
e interesses políticos diferentes, o que pode levar ao conflito; 

2) Articulação de interesse - é um processo fundamental, pois um ou outro grupo pode influir de 
forma efetiva na tomada de decisão; 

3) Cenário legislativo - os corpos legislativos da universidade respondem às pressões que sobre 
eles são exercidas e tentam transformar o conflito em uma política viável; 

4) Formulação de políticas - a política resultante é o clímax oficial do conflito e representa 
decisão autoritária e obrigatória com uma série de ações; 
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5) Execução de política - pode gerar novas tensões, com novos interesses criados, que instigam 
um ciclo renovado de conflitos políticos. 

Para o autor, estas pautas são caracterizadas pelo predomínio da inatividade, participação fluida, 

fragmentação dos grupos de interesses e pelo alto grau de conflito. Os valores políticos baseados na 

lógica de aquisição e uso do poder em benefício próprio ou de um grupo colocam os burocratas das 

universidades como atores políticos ativos, correndo riscos de facilmente descambar para a 

politicagem e práticas coorporativas. 

Neste estudo, partimos da ideia de que, com o REUNI, apesar de existirem propostas de novas 

estruturas organizacionais, com menos hierarquia e maior flexibilidade de adaptação, com possíveis 

novos perfis de servidores públicos, questões relacionadas às especificidades da burocracia e da 

política apontadas na literatura clássica parecem serem perpetuadas. Vale salientar que a IFES na qual 

foi realizada esta pesquisa possui uma pretensão inovadora na estrutura organizacional, com o mínimo 

de hierarquia possível. Aboliu a lógica de Faculdades e Institutos de Ensino, com suas congregações, 

direções, e departamentos, numa tentativa de simplificar as relações organizacionais e de 

comunicação, de modo a fluir processos burocráticos mais eficientes e eficazes. A estrutura é baseada 

na Administração Central (Reitoria, Pró-reitorias, Câmaras e Conselhos) que possuem órgãos gestores 

centrais e replicam estas estruturas em Centros de Ensino. Estes possuem uma administração local 

(Conselho Diretor, Diretoria, Vice-diretoria), Áreas de Conhecimento, Colegiados de Curso e Núcleos 

de Gestão. O Conselho Diretor é a instância máxima composta por coordenadores de colegiados e 

representações dos TAEs e discentes, sendo presidido pelo Diretor. A Diretoria é órgão de gestão 

superior no âmbito do Centro, que interage diretamente com a Administração Central, tendo 

autonomia apenas administrativa para decidir sobre alguns assuntos e nenhuma para questões 

financeiras que são centralizadas na Reitoria e Pró-reitorias. As Áreas de Conhecimento são espaços 

não deliberativos, com papel apenas consultivo, nas quais todos os docentes devem se filiar por 

afinidade de temas relacionados às atividades de ensino. Nestas são tratadas pautas acadêmicas como 

distribuição de encargos, liberação para capacitação, afastamentos etc., que são submetidas às 

instâncias superiores. Os Colegiados possuem papéis de gestão direta de cada curso de graduação e 

pós-graduação. Os Núcleos de Gestão são onde estão lotados diretamente os TAEs, sendo estruturados 

em Secretária Administrativa (apoio à Direção), Assuntos Técnicos Específicos (informática, 

laboratórios etc.), Administrativo (transporte, manutenção, limpeza, segurança etc.), e Acadêmico 

(procedimentos de gestão acadêmica envolvendo matrículas, emissão de documentos como históricos, 

declarações, colação de grau etc.). 

As IFES do REUNI são organizações públicas com estruturas e burocracias diferenciadas. Interessante 

aqui observar se essas novas estruturas burocráticas geram mudanças na atuação dos novos servidores 

públicos ou reforçam a rigidez, as dificuldades de atendimento e a ineficiência, caracterizadas como 

disfunções burocráticas clássicas (MERTON, 1970). Outrossim, não intencionando aprofundar os 
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problemas dos processos de recrutamento e seleção para o serviço público, cabe questionar se nas 

IFES do REUNI prevalecem, naqueles que ingressam, estas lógicas como “estudar para passar no 

concurso”, puramente meritocráticas, sem muitas vezes haver a adequação do perfil de competências 

do profissional concursado às necessidades da organização. Por outro lado, este perfil pode ter a 

possibilidade de desenvolver ao longo da atuação do profissional, processos de aprendizagem que 

gerem competências adequadas às necessidades da organização universitária. 

2. As competências requeridas aos TAEs nas Universidades 

Atrelada à lógica neoliberal e às propostas de desburocratização da máquina estatal que vogaram, 

principalmente, a partir da década de 1990, com a instituição do Plano de Reforma do Aparelho do 

Estado, a gestão de pessoas no serviço público passou por processos de mudanças ou pelo menos 

tentativas quanto a essas. No intuito da melhoria da eficiência e eficácia do Estado, se instaura a 

chamada gestão pública gerencial, em detrimento do tradicional modelo burocrático, atingindo 

também as IFES e exigindo de seus servidores determinados perfis de competência. 

A gestão de pessoas na administração pública federal brasileira vem se modificando ao longo do 

tempo, acompanhando a evolução da história do país (PEREIRA; SIVA, 2011). As Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), devido às suas especificidades, têm sido objeto de legislação 

especifica, na qual destacamos a Lei nº 11.091/2005, que definiu o Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), com a regulamentação efetuada pelos decretos nº 

5.284/2006 (concessão do incentivo à qualificação e para a efetivação do enquadramento por nível de 

capacitação dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação) e nº 5.825/2006 (diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes 

do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação) e o Decreto nº 7.232/2010, 

que oferece uma certa autonomia às IFES quanto à contratação de novos TAE. 

A área de Gestão de Pessoas no serviço público passa por algumas mudanças, principalmente, a partir 

do Decreto nº 5.707/2006, que estabelece o desenvolvimento da competência com vistas à aquisição 

do conhecimento, habilidade e atitude do servidor para o exercício das funções públicas de sua 

responsabilidade, objetivando alavancar os resultados a serem alcançados institucionalmente 

(LAUREANO, 2012). Tal Decreto apresenta a finalidade da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal, a ser implementada pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, tendo como foco: 

§ melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. 

§ desenvolvimento permanente do servidor público. 

§ adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo 
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como referência o plano plurianual. 

§ divulgação e gerenciamento das ações de capacitação. 

§ racionalização e efetividade dos gastos com capacitação (PNPD, BRASIL, 2016) 

A referida Política teve seus instrumentos instituídos pela Portaria MP nº 208, de 25/07/2006, quais 

sejam: Plano Anual de Capacitação (PACAP); Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação 

e, Sistema de Gestão por Competência. O PACAP deve ser concebido nos termos da Gestão por 

Competência (GC), definida pelo PNDP como “gestão da capacitação orientada para o 

desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das 

funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição” (Decreto nº 5.707/2006, art. 

2º, inciso II). Ou seja, trata-se de uma política de formação voltada para o desenvolvimento de 

competências dos servidores públicos. 

Destaca-se também o Decreto 5.825/2006, que em seu artigo 5º faz menção ao Pano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos dos TAEs: 

Art. 5o O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação será vinculado ao Plano de 
Desenvolvimento Institucional de cada IFE, conforme definido no art. 24 da Lei no 
11.091, de 2005, e deverá contemplar: 
I - Dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal, com definição de 
modelos de alocação de vagas que contemple a realidade da instituição; 
II - Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento; e 
III - Programa de Avaliação de Desempenho (BRASIL, 2016) 

O modelo gerencial de gestão de pessoas também esperado nas IFES requer que os gestores e 

servidores sejam dotados de racionalidade gerencial e instrumental para resolver problemas que sejam 

colocados, devendo estes serem treinados para isolar atividades uma das outras e aquelas da 

autoridade direta, bem como avaliar o desempenho dos serviços e atividades desenvolvidas por meio 

de indicadores objetivos (ÉSTHER, 2011). Dada a complexidade oriunda das atividades finalísticas 

das organizações universitárias e da própria gestão pública, a racionalidade instrumental por si parece 

não ser apropriada tendo em vista que a gestão não pode ser vista como uma caixa de ferramentas, mas 

uma função com visão do todo, que necessita de conexão, integração, interdependência e 

interdisciplinaridade (FOLLET, 1973). A gestão pública das IFES parece convergir para o que 

Gualejac (2007) associa a uma mistura de regras racionais, prescrições precisas, instrumentos e 

técnicas sofisticadas, com regras irracionais, painéis de bordo inaplicáveis e julgamentos por vezes 

arbitrários. Logo, trata-se de uma conjugação de racionalidades instrumentais e substantivas, num 

contexto político ambivalente que conjuga a produção de conhecimentos e formação acadêmica com 

outros interesses da sociedade e seus diferentes grupos. Dado esse escopo específico da gestão pública 

das universidades é preciso compreender o que seriam as competências e quais as requeridas para seus 

TAEs. 
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A literatura acadêmica nos afirma que competência ainda é um conceito polissêmico e em construção, 

considerando que ela tem foco nas pessoas, com situações planejadas e espontâneas, cujo processo 

pode modificar suas atitudes e comportamentos (SILVA; MELLO, 2011). Para Manfredi (1999), a 

noção de competência é individual, abrangendo os aspectos sociocultural, situacional (contextual- 

organizacional) e processual, não podendo ser confundida com desempenho. Segundo Zarifian (2001 

apud MPOG, 2012, p. 11), competência é “a capacidade de uma pessoa assumir iniciativas, ir além 

das atividades descritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho, além de ser 

responsável e reconhecida por isso”. Sob a ótica de Fleury e Fleury (2001, p. 188), competência é “um 

saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo.” 

Quando aplicado o conceito à gestão pública e às universidades, tal conjunto de conhecimentos, 

habilidades e capacidades que um servidor tenha para desempenhar suas tarefas e resolver problemas, 

pode-se afirmar que não podem ser adquiridas simplesmente pela formação educacional formal, pois 

requerem a prática e a experiência laboral. Trata-se, portanto, de passar de saberes parciais, 

segmentados, especializados e acreditados na educação formal, no intuito de atender por ofertas, para 

uma lógica de saberes flexíveis, ágeis, que devem ser postos a prova no âmbito do trabalho, sendo 

gerados por demandas. Logo, são um conjunto de propriedades em permanente modificação que 

devem ser submetidas à prova de resolução de problemas concretos e situações de trabalho que se 

entranham em certas margens de incerteza e complexidade técnica, humana e política (ONSC, s.d.) 

Pesquisas de autores como Newcomer (1999) e Amaral (2006) são analisadas por Ésther (2011), 

apontando as competências necessárias ao gestor público e enfatizando quais os conhecimentos e 

habilidades estes devem possuir e desenvolver. De modo geral, as competências são classificadas em 

fundamentais/genéricas (comprometimento com o serviço público, trabalho em equipe, flexibilidade, 

sensibilidade social, negociação, comunicação), organizacionais (conhecimento da administração 

pública, capacidade de aprender, comunicação, negociação, planejamento educacional, metodologias 

de ensino, prospecção de conhecimentos em gestão pública, gestão de escola de governo, 

conhecimentos de ferramentas de TI e sistemas governamentais), gerenciais (liderança inspiradora, 

senso de direção, comprometimento, gestão integrada e estratégica de recursos, capacidade de 

planejamento, visão/mente aberta, capacidade de análise e síntese, implementação equilibrada das 

políticas públicas, gestão de pessoas), e pessoais e interpessoais (expansão contínua das fronteiras 

pessoais, capacidade de articulação, resolução de problemas, iniciativa, cooperação) (AMARAL, 2006 

apud ÉSTHER, 2011). Próxima a esta direção, a OSCN (s.d.) do Governo do Uruguai aponta para 

quatro tipos de competências necessárias no serviço público: 

1) Competências institucionais ou genéricas (core competence) – permitem à organização levar 
adiante seus processos centrais, substantivos, mais relevantes, que diferencia de outras 
organizações e permitem ter êxito. São as competências comuns a todos os membros da 
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organização pública; 

2) Competências específicas por nível – aquelas específicas para cada nível gerencial, técnico e 
diretivo; 

3) Competências particulares por área ou por grupos cargos – permitem definir quais os 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que deve ter cada servidor; 

4) Competências distintas para os cargos – permite identificar quais são os atributos distintivos que 
deve ter um ocupante de um cargo, as especificidades de conhecimentos e habilidades que deve ter 
para exercê-lo. 

Essas parecem ser competências gerais para o gestor público, mas que parecem se adequar em sua 

maioria para qualquer servidor público. Neste caso, nesta pesquisa, também buscamos seguir essa 

lógica para o mapeamento das competências. 

3. O perfil do TAE em uma IFES no Nordeste brasileiro 

O levantamento de perfil dos TAE foi realizado com base em seis dimensões: perfil socioeconômico, 

trajetória educacional, perfil laboral, satisfação no trabalho, avaliação das condições de trabalho e 

competências existentes e a desenvolver. Para fins deste artigo, na discussão sobre novos perfis em 

uma burocracia tradicional, serão apresentados quatro das seis dimensões, excetuando apenas questões 

sobre satisfação no trabalho e avaliação das condições de trabalho. A seguir, são apresentados os 

principais resultados e variáveis que caracterizam o perfil de competências. 

3.1. Perfil socioeconômico 

Uma breve apresentação do perfil socioeconômico dos TAE foi feita partir de sete variáveis: idade, 

religião, declaração de cor/etnia, estado civil, filhos, renda individual mensal e local de residência. Os 

resultados estão relacionados a seguir, iniciando-se com o perfil de idade. 
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GRAFICO 01 – Perfil de idade dos TAEs 

 
Fonte: Questionário respondidos pelos TAEs (junho / 2016) 

A IFES em questão é recente, criada um pouco antes do REUNI. Seu corpo técnico é, em maioria, 

concursado a partir de 2005. A idade média dos técnicos pesquisados é 35,7 anos, a idade mínima 25 

anos e a máxima 60 anos. Este aspecto impacta diretamente a questão de aposentadoria, por um lado, e 

planos de capacitação, por outro, uma vez que os TAEs são, em sua maioria, servidores que 

demandarão por formações em nível de pós-graduação, por exemplo. 

Em relação à cor/etnia, 64,3% (18) se autodeclararam negros (pardos e pretos), em um percentual 

inferior àquele observado na região onde se encontra a IFES investigada, que ultrapassa 80% de 

pessoas negras. 

Em termos de religião, a maior parte (09 respondentes, 32,1%) se dizem sem religião, seguidos por 

21,4% (06) que são católicos. Do grupo, 68% (19) são solteiros e 64,3% não têm filhos. Daqueles que 

tem filhos, cinco têm apenas 01, três têm dois filhos e dois têm três filhos. 

Em termos de renda, 50% (14) dos investigados recebem até 04 salários mínimos por mês, um salário 

superior à média percebida no mercado nos municípios de pequeno e médio porte em que estão 

localizados os Centros de Ensino da IFES. Os demais têm salários superiores. Os funcionários da IFES 

são vistos como profissionais com poder aquisitivo mais alto que a maior parte dos residentes no 

município no qual se localiza a IFES investigada. 
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GRÁFICO 02 – Perfil de renda dos TAE 

 
Fonte: Questionário respondidos pelos TAEs (junho/2016) 

Uma das variáveis do perfil levantadas é o local de residência do TAE. Apenas sete residem no local 

em que trabalham. Os demais moram em municípios que ficam entre 05 e 110 Km da IFES, o que 

deve ser considerado no momento de planejamento das capacitações, dado que um tempo significativo 

é gasto nas estradas. Esse é um dado interessante, pois pode implicar também em questões de 

permanência dos TAE na IFES para a qual prestou concurso, bem como nos Centros onde estão 

lotados originalmente. 

De modo geral, o perfil socioeconômico parece ter características distintas das apresentadas em 

universidades mais tradicionais, localizadas em capitais, com maior tempo de atuação e com estruturas 

burocráticas mais hierárquicas e tradicionais. 

3.2. Perfil de trajetória educacional 

O perfil de trajetória educacional, neste artigo, diz respeito à titulação e à adequação da formação ao 

cargo atual. Quando observada a titulação dos TAE respondentes, apenas dois tem somente ensino 

médio. O restante tem ensino superior completo (23) ou em curso (3). Três respondentes têm mais de 

uma graduação. Cinco dentre os respondentes fizeram sua graduação na IFES na qual trabalham. As 

graduações guardam relações com os cursos que são oferecidos pelo Centro no qual os servidores 

atuam. Esse parece ser um aspecto particular, pois faz com que haja muitas vezes uma dupla relação 

do servidor com a IFES, no qual atua como estudante e como burocrata. 

É possível perceber um movimento de aprofundamento de formação em especialização (9) e mestrado 

(3), além de um doutorado em curso (1) e quatro mestrados em curso. Uma análise mais profunda, no 

entanto, mostra que as pós-graduações, em sua grande maioria e diferentemente das graduações, não 

guardam relação com as funções exercidas na IFES. Isso requer compreender como se dão os apoios e 

incentivos dados pela universidade para possibilitar processos de formação em nível de pós-graduação 
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para seus servidores. 

TABELA 01 – Perfil de escolaridade dos TAE 

Escolaridade N % 

Doutorado em curso 1 3,6 

Mestrado completo 3 10,7 

Mestrado em curso 4 14,3 

Especialização completo 9 32,1 

Ensino superior completo 6 21,4 

Ensino superior em curso 3 10,7 

Ensino médio 2 7,1 

Total 28 100 

Fonte: Questionários respondidos pelos TAEs (junho 2016) 

Foi perguntado se o TAE considerava que sua formação escolar era adequada ao cargo/função 

atuais. Apenas 02 pessoas responderam que não. Os cursos de formação que mais aparecem em 

ordem decrescente são: Cinema e Audiovisual, Comunicação Social, História, Museologia e Gestão 

Pública e Biblioteconomia. Salienta-se que, excetuando-se o último, todos os demais cursos são 

ofertados no Centro pesquisado. 92,8% dos respondentes consideram ter formação parcialmente 

adequada (46,4%, 13 TAEs) ou totalmente adequada (46, 4%m 13 TAEs). Vale salientar que a 

maioria dos respondentes são vinculados ao núcleo de gestão técnico específico (12 dos 28 

respondentes) que lida com questões referentes a laboratórios de ensino e de informática, estúdios 

de som e imagem, empréstimos de equipamentos audiovisuais, gestão de eventos etc. 

3.3. Perfil laboral 

Para evitar identificação da IFES ou do Centro no qual foi feita a investigação, o perfil laboral é 

apresentado com base em sete variáveis: tempo de atuação na IFES, TAE com função gratificada, 

atuação em setor diverso daquele no qual estava quando respondeu o questionário, participação em 

comissões específicas, participação em comissões para concursos, participação em projetos de 

pesquisa e participação em projetos de extensão. 

Em relação ao tempo de atuação na IFES, a maior parte dos TAE (10) que responderam ao 

questionário tinha, em 2016, de 3+ a 6 anos, seguidos por 08 técnicos na faixa entre 06+ anos até 

10 e 07 técnicos recém contratados (com até 01 ano de serviço). Cumulativamente têm-se um 

percentual de 64,3%, na faixa de 03 e 10 anos, seguido de 25% que estão até um ano na 

Instituição. Logo, de modo geral, considerando que a Instituição em 2016 tinha 10 anos de 

existência, tem-se um perfil também jovem em termos organizacionais; 
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TABELA 02 – Tempo de atuação na IFES dos TAE 

Tempo de atuação N % 

Até 1 ano 7 25 

De 1 ano+ a 3 anos 1 3,6 

De 3 anos+ até 6 anos 10 35,7 

De 6 anos + até 10 anos 8 28,6 

Mais que 10 anos 1 3,6 

Não respondeu 1 3,6 

Total 28 100 

Fonte: Questionários respondidos pelos TAEs (junho 2016) 

No grupo investigado, 57,1% (16) já tinham atuado em mais de um setor na IFES. Esta característica 

precisa ser melhor investigada, mas parece ser um traço organizacional. No grupo, quatro pessoas 

relataram querer mudar de setor. 

Foi observado que 20 dos 28 (71.41%) respondentes não possuíam Função Gratificada, no presente e 

no passado, no momento da aplicação do questionário. Apenas oito recebem função gratificada por 

estarem assumindo cargos de gestão. 

Quanto à carga horária semanal de trabalho, apenas quatro dos respondentes atuam com 30h semanais 

e os demais em regime de 40h semanais. Destes, 28 com carga horária de 40h. Outro dado interessante 

é que a 57,1% (16) dos respondentes afirmaram que já tinham atuado em outros setores. Deste modo, 

podem ter atuado em setores nos quais as exigências de competências condizem com as suas 

formações. 

A Tabela 03 traz resultados sobre a participação dos TAEs em Comissão de Concurso, em Comissões 

Específicas, em Projetos de Pesquisa e em Projetos de Extensão. De modo geral, a maioria não 

participa desses tipos de atividades que são peculiares à dinâmica de funcionamento da Universidade. 

Uma das formas de desenvolver competências no servidor e de ampliar sua visão sobre a IFES é 

convidá-lo a fazer parte de comissões específicas, bem como de comissões para concurso docente. 

Chama-se a atenção inclusive com relação à participação em comissões de organização de concursos, 

nas quais existem gratificações extras para tal atividade. Logo, por ser uma IFES jovem que vem 

tendo muitos concursos e processos seletivos, indica que há uma concentração de apenas 14,3% dos 

respondentes que participaram sempre dessas comissões. Fica a questão, a saber, sobre quais são os 

critérios usados para a indicação e escolha destes para essas comissões, uma vez que todos os 

servidores deveriam ter competências para esse tipo de atividade pontual. 
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TABELA 03 – Participação dos TAEs em Comissões e Projetos de Pesquisa e 
Extensão 

 
Tipo de Participação 

SIM NÃO TOTAL 

N % N % N % 

Comissões de Concurso 04 14,3 24 85,7 28 100 

Comissões Específicas 09 32,1 19 67,1 28 100 

Projetos de Pesquisa 08 28,6 20 71,4 28 100 

Projetos de Extensão 08 28,6 20 71,4 28 100 

Fonte: Questionários respondidos pelos TAEs (junho 2016). 

Há baixa participação em projetos de pesquisa e extensão (apenas 28,6%). No grupo pesquisado, 

71,4% (20) não participa(ra)m de projeto de pesquisa e mesmo percentual de projeto de extensão. Essa 

é uma das questões mais sensíveis nas discussões com os TAE em relação a seu perfil laboral, que 

aparece como um certo descuido institucional, pois se tratam de atividades finalísticas da Instituição, 

nas quais inclusive os órgãos de fomento recomendam que haja a participação de TAEs. Essa parece 

ser uma característica similar ao que ocorre em IFES mais tradicionais e pode indicar questões de 

indicações por critérios mais políticos que técnicos e gerenciais. Para os técnicos que têm atuação 

específica, como aqueles que atuam em laboratórios, é mais fácil compor grupos de pesquisa ou de 

extensão. Entretanto, para aqueles em atividades mais administrativas, mesmo os que estão em 

processo de formação em pós-graduação, a Instituição não tem mecanismos que explicitamente 

assegurem tempo de participação sem prejuízo para o cômputo de horas de trabalho. 

3.4. Competências existentes e a desenvolver 

No levantamento de competências existentes para uma proposição de plano de capacitação, foi 

solicitado que o respondente se posicione, de 01 a 05, em relação a conteúdos em cinco diferentes 

dimensões. Na escala de 01 a 05, o 01 significa “já ouvi falar”, o 02 “conheço pouco”, o 03 – conheço 

moderadamente, o 04 – conheço suficientemente para exercer minhas funções e o 05 – conheço 

bastante e domino este assunto. Os conteúdos estão relacionados a seguir. No Gráfico 03 estão 

apresentados os resultados. 

1. Conteúdos conceituais 

a. Legislação sobre o serviço público 

b. Normas internas da IFES relacionadas a ensino 

c. Normas internas da IFES relacionadas a pesquisa 

d. Normas internas da IFES relacionadas a extensão 
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e. Planejamento estratégico 

f. Relação universidade - sociedade 

2. Conteúdos ferramentais 

a. Editores de texto (Word, libre office, etc.) 

b. Editores de apresentações (Power point, etc.) 

c. Editores de imagem 

d. Planilhas 

e. Bancos de dados 

f. Internet 

g. Softwares estatísticos 

3. Conteúdos políticos 

a. Pautas e reivindicações da categoria técnico-administrativa 

b. Pautas e reivindicações da categoria docente 

c. Pautas e reivindicações da categoria discente 

4. Conteúdos da rotina administrativa 

a. Rotinas e procedimentos administrativos 

b. Comunicação institucional escrita 

c. Organização e gestão de eventos 

5. Outras línguas 

a. Inglês 

b. Espanhol e outras línguas estrangeiras (exceto inglês) 

Quando observados os conteúdos conceituais, é interessante perceber que, assim como os TAE tem 

pouca proximidade com projetos de pesquisa e extensão, também conhecem pouco as normas de 

pesquisa e de extensão da Instituição. A maior parte (64,3%, 18 pessoas) conhece suficientemente para 

exercer a função a legislação para o setor público (um tema muito comum nos concursos de seleção) e 

um grupo um pouco menor (25%, 7 pessoas) declara o mesmo nível de conhecimento sobre as normas 

sobre ensino da Instituição. Em relação a estas normas, 57,1% (16 pessoas) as conhecem apenas 

moderadamente. É preciso cautela ao analisar estes dados visto que sete dentre os 28 respondentes são 

recém ingressantes na IFES investigada, o que talvez justifique este percentual. Em relação aos 

conhecimentos acerca do planejamento estratégico, podemos observar que nenhum respondente 
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declara conhecer bastante e dominar o assunto, enquanto 10 pessoas (35,7%) afirmam conhecer pouco 

e 10 pessoas (35,7%) conhecem suficientemente para exercer suas funções. Por fim, fechando esta 

dimensão, sobre o conhecimento da relação universidade x sociedade, 12 respondentes dizem 

conhecer suficientemente para exercer suas funções, enquanto apenas 02 TAE conhecem bastante e 

domina o assunto. 

GRÁFICO 03 – Conhecimentos declarados sobre alguns conteúdos pelos TAE 
 

Fonte: Questionários respondidos pelos TAEs (junho 2016) 

A segunda dimensão diz respeito a conteúdos ferramentais, que incluem editores de texto, planilhas, 

softwares de base de dados, etc. A internet é a ferramenta mais conhecida, dominada ou 

suficientemente conhecida por mais de 90% dos respondentes. Os editores de texto são conhecidos 

suficientemente por 71.4% dos respondentes, seguidos por editores de apresentações, como 

PowerPoint, (57,1%) e editores de imagem (39,3%). Planilhas, bancos de dados e softwares 
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estatísticos são conhecidos por muito poucos TAE respondentes, o que chama atenção, dado que 

muitos deles atuam nas áreas administrativas. 

A terceira dimensão trata de conteúdos políticos. Quanto às reivindicações da própria categoria, 46,4% 

TAE declaram conhecer suficientemente, seguidos por 25% que declaram saber suas pautas 

moderadamente. Este percentual cai bastante em relação às outras categorias, sendo que as 

reivindicações docentes são ainda menos conhecidas. Esse é um fator que deve ser melhor analisado, 

pois pode implicar inclusive em possíveis fonte de conflitos existentes entre a categoria dos TAEs com 

os discentes e docentes. 

Em relação ao conhecimento sobre rotinas e procedimentos administrativos, apenas um TAE 

respondente declarou conhecer bastante e dominar o assunto. A maior parte (64,3%, 18 respondentes) 

declarou conhecer as rotinas o suficiente para exercer suas funções. A mesma situação é encontrada 

em relação ao nível de conhecimento sobre comunicação institucional escrita: 64,3% conhecem 

suficientemente para exercer as funções, ainda que quase 29% conheçam pouco ou moderadamente. 

Quanto à organização e gestão de eventos, o maior número de respondentes declarou conhecer 

moderadamente (10 TAE), enquanto 09 relataram conhecer suficientemente. Apenas 01 respondente 

declarou conhecer bastante e dominar o assunto. 

Encerrando o perfil dos TAE, foram levantados os conhecimentos sobre línguas estrangeiras. Ainda 

que não tenha sido declarado domínio em nenhuma língua, os TAEs declaram conhecer um pouco 

mais o inglês que o espanhol e outras línguas estrangeiras. 

Com relação ao panorama geral sobre as habilidades declarada pelos TAEs, pedia-se para que estes 

elencassem as cinco principais que remetessem ao agir de modo necessário, à capacidade técnica, à 

obtenção de resultados. Foram inicialmente elencadas 52 habilidades descritas de diferentes formas e 

que foram sistematizadas, resultando em 10 habilidades, conforme apresentadas no Quadro 01, em 

ordem decrescente de ocorrência. 

Pelo Quadro, pode-se perceber que prevalece a recorrência de aptidões mais voltadas para as questões 

técnicas que as voltadas para relacionamento e atendimento ao público. Isso é curioso e merece 

aprofundamento, uma vez que as competências pessoais e interpessoais em um ambiente político  

como o da Universidade parecem ser essenciais. 
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QUADRO 01 – Principais habilidades declaradas pelos TAEs 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos TAEs (junho 2016) 

Perguntou-se também sobre quais as cinco principais atitudes (conjunto de valores, crenças e 

princípios, formados ao longo da vida e determinam nossas atitudes) que o TAE respondente possuía. 

Foram elencadas 78 atitudes, ao final categorizadas em 10, conforme o Quadro 02, aparecendo em 

ordem decrescente de recorrência. 

QUADRO 02 – Principais atitudes declaradas pelo TAEs 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos TAEs (junho 2016). 

Interessante observar, no Quadro 02, que as atitudes que mais aparecem são a proatividade, a 

obediência às normas e questões relacionadas ao relacionamento interpessoal e abertura para dialogo. 

Apesar de se destacar a recorrência quanto à proatividade, em nenhuma das respostas se explicita o 

que isso representa. Quanto à obediência às normas, parece aparecer enquanto um reforço ao papel do 

servidor público dentro de um tipo ideal. É curioso, por exemplo, como a predisposição para aprender 

é citada apenas por quatro dos respondentes. 

Por fim, sobre aspectos relacionados a competências, perguntou-se também sobre as necessidades de 

formação/capacitação. Estas demandas são apresentadas na Tabela 04. 
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TABELA 04 – Demandas de capacitação apontadas pelos TAEs 

 
Fonte Questionários respondidos pelos TAEs (junho 2016). 

É interessante observar que 75% dos respondentes demandam por formação técnica e gerencial, apesar 

destes também terem afirmado, em sua maioria, que possuem conhecimentos suficientes quanto a 

estas questões. De modo geral, há uma alta demanda por formação/capacitação pelos TAEs, 

apontando para a necessidade de criar procedimentos e planos de capacitação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo buscamos apresentar alguns dos resultados referentes à identificação do perfil de 

competências individuais dos TAEs, buscando compreender as demandas por formação. De modo 

geral, percebe-se que existem algumas diferenças significativas quanto ao perfil socioeconômico dos 

TAEs. Parece prevalecer, no caso destes, um perfil mais jovem de servidor, com um nível de 

escolarização mais elevado, porém com formações específicas para áreas mais técnicas. Outra 

curiosidade é que muitos se formaram na própria IFES e Centro de Ensino estudado, gerando vínculos 

duplos, nos quais estes atuam ou atuaram como estudantes e burocratas. Essa é uma relação que deve 

ser melhor analisada com vistas à compreensão das especificidades da burocracia que pode ter 

questões políticas mais fortes dado a esse duplo vínculo. Isso, por um lado, pode implicar maiores 

conhecimentos e comprometimento com a organização universitária, mas, por outro, maior 

discricionariedade e discriminações quanto às tomadas de decisão, sem necessariamente implicar em 

maior eficiência e eficácia no serviço público. 

Percebe-se que existe um movimento dos próprios TAEs na busca de cursos de pós-graduação, 

inclusive na própria IFES, mas não estando claro quais os objetivos destes processos, bem como 

benefícios individuais e institucionais quanto a possíveis apoios que devem ser dados. Tais processos 

não necessariamente contribuem para a aprendizagem organizacional. É preciso que a IFES tenha 
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clareza dos objetivos de capacitação/formação para os TAEs e invista nisso de modo a conciliar 

objetivos individuais e organizacionais. 

O cotidiano universitário é marcado por anseios, desejos e necessidades que perpassam diariamente as 

unidades administrativas e acadêmicas. Os servidores “nem sempre têm as respostas para tais 

demandas implicando, muitas vezes, em informações e ações desarticuladas, com perda da noção da 

realidade interna e externa da Universidade” (LAUREANO, 2012, p. 58). Assim, mesmo sendo 

apontado pelos TAEs a proatividade e abertura para o diálogo como atitudes principais no trabalho, 

percebe-se que falta o desenvolvimento de algumas habilidades gerenciais, políticas e humanistas que 

possibilitem o exercício dessas atitudes. 

Neste sentido, as demandas por formação e desenvolvimento de competências gerenciais, 

pessoais/interpessoais (AMARAL apud ÉSTHER, 2011) parecem ser muito mais necessárias no que 

diz respeito aos conhecimentos voltados a gestão universitária, ultrapassando a lógica tradicional de 

que bastaria conhecer normas e leis. É preciso investir na formação política dos TAEs, no sentido de 

melhorar os relacionamentos interpessoais e fazer com que a lógica da política universitária seja maior 

que a das demandas de grupos específicos. 

A existência de uma nova estrutura organizacional na IFES demanda mais competências gerenciais 

específicas, tendo em vista as novas demandas do serviço público, o perfil dos estudantes que 

ingressam nestas e as exigências legais que existem. Enfim, o estudo aponta para que, apesar da 

existência de novos perfis de TAEs nas IFES, estruturas mais flexíveis e menos hierárquicas, tende-se 

a continuar com velhos vícios das antigas burocracias e suas disfunções. 
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RESUMO 
É cada vez maior a participação do setor privado na prestação dos serviços públicos no Brasil. Na saúde este 
processo ocorreu principalmente via Organizações Sociais (OSs), entidades públicas não estatais que realizam 
parcerias com o poder público para a gestão e a prestação destes serviços à população, sendo São Paulo o 
município em que mais prevalece este modelo de gestão no SUS. Este trabalho busca evidenciar a participação 
destas entidades no orçamento municipal da saúde em São Paulo, no período 2003 a 2016, demonstrando sua 
evolução nas subfunções de assistência à saúde. Os dados permitem observar que, durante o período em análise, 
houve significativo crescimento da participação das OSs nos gastos municipais em saúde, em especial da 
Atenção Básica, chegando a mais de 90% dos recursos aplicados nesta rubrica orçamentária.  
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ESCOBAR, Roselia Aparecida 

INTRODUÇÃO 

Desde o reconhecimento na Constituição Federal (CF) de 1.988 da saúde como um direito do 

indivíduo e um dever do Estado Brasileiro, bem como a consequente estruturação do Sistema Único 

de Saúde (SUS) como meio de garanti-lo, muito se avançou na qualidade, diversificação e cobertura 

dos serviços de atenção à saúde no Brasil. Este avanço pode ser observado tanto em relação aos 

territórios de abrangência das unidades dos serviços públicos e na evolução dos indicadores de saúde, 

que repercutiram no aumento da expectativa de vida e na queda da mortalidade infantil. Há consenso 

entre os pesquisadores de que o desenvolvimento do SUS desempenhou papel central no processo, 

apesar de que, a condição de saúde das pessoas é influenciada por diversos fatores econômicos, sociais 

e culturais (MENDES, 2011). 

Uma das características do SUS que ajudou lograr estes resultados foi a descentralização da gestão 

com a responsabilização da prestação de parte dos serviços para o nível municipal. Como princípio do 

SUS, a descentralização da gestão no nível das regiões de saúde e dos municípios se estruturou como 

um verdadeiro movimento no país. Este movimento, conhecido como municipalização das políticas 

públicas, aproximou o gestor do serviço público do usuário final e aumentou as possibilidades de 

participação da sociedade local nas decisões referentes às políticas de saúde, que fez aumentar a 

relevância do município nas questões relacionadas a gestão do SUS (ARRETCHE, 2000; COELHO; 

DIAS, 2015). 

Porém, a descentralização para entes com diferentes estruturas de recursos, capacidades e contextos 

sociais, somados à própria complexidade das políticas públicas de saúde, fazem com que o SUS esteja 

em constante transformação com o desenvolvimento de novos métodos de gestão e prestação dos 

serviços, de modo que diferentes arranjos organizacionais sejam desenvolvidos visando a dar respostas 

aos novos desafios. 

Um destes arranjos é a parceria com o setor privado que, no Brasil e em diferentes países, tem criado 

diferentes modelos de gestão visando aumentar a eficiência e os resultados das ações de saúde 

(JUNIOR; NASCIMENTO; COSTA, 2011). Apesar da participação do setor privado na área da saúde 

pública não ser algo recente, são as mudanças no modo de participação que surgem como algo novo, 

reflexo de profundas alterações não apenas na relação público e privado, mas também na relação entre 



 

ST 09 – CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo e Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

1327 

Estado e sociedade, devido a transformações políticas, econômicas e sociais (DONADONE; 

BAGGENSTOSS, 2017). 

Principalmente a partir da década de 90, reconheceu-se a necessidade de mudanças em como era a 

relação entre o Estado, as empresas e a sociedade, a fim de reforçar a legitimidade do papel do Estado 

e aumentar a eficiência de suas ações (JUNIOR; NASCIMENTO; COSTA, 2011). A concretização 

destas mudanças veio através do movimento da Nova Gestão Pública (New Public Managment), que 

buscou adotar uma gestão focada em resultados, baseada em metas e indicadores no setor público 

através de: processos de contratualização; diversificação dos provedores dos serviços públicos, sejam 

estatais ou não; e flexibilização no uso dos recursos público, junto com novos modos de 

responsabilização por seu uso (ABRUCIO; SANO, 2008). 

É neste contexto que em 1995 se inicia a reforma do estado no Brasil através do Ministério da 

Reforma do Estado (MARE), com transformações em estruturas do poder público, no modo de prestação 

de alguns serviços e na relação com a sociedade e o setor privado. Uma das transformações mais 

significativas foi a entrada em cena de um novo ator, as Organizações Sociais (OS), conhecidas como 

entidades do Terceiro Setor, uma vez que têm perfil distinto das Organizações Públicas e das 

Organizações Privadas (empresas com finalidade lucrativa). 

De acordo com a Lei n° 9.637/98, Organização Social é uma qualificação concedida a uma entidade 

privada sem fim lucrativo que cumpra os requisitos legais, que a torna apta a realizar parceria com o 

setor público, através de um contrato de gestão, para a gestão de determinados serviços públicos. Ou 

seja, são organizações públicas não estatais, de natureza privada que não têm como finalidade a 

distribuição do lucro entre as pessoas que as constituem. Sua finalidade primeira é a prestação de 

determinados serviços com objetivos sociais (BRESSER-PEREIRA, 2006). O lucro, ou sobra, quando 

observado, deve ser reinvestido em sua atividade tendo em vista o objetivo social definido no estatuto 

que a organiza. 

A contratualização com OSs visava flexibilizar a utilização dos recursos públicos, aumentar a 

accountability e fortalecer a participação social na gestão dos serviços prestados, cabendo ao Estado o 

financiamento, a regulação e a avaliação dos serviços; e à OS a utilização dos recursos disponibilizados 

na busca dos resultados contratualizados com o poder público (ABRUCIO; SANO, 2008). Porém, 

apesar deste movimento ter se iniciado no governo federal, por motivos políticos e econômicos teve 

maior disseminação nos Estados brasileiros, em especial no Estado de São Paulo (ABRUCIO; SANO, 

2008). Como apontado por Donadone e Baggenstoss (2017), foi na saúde pública que este modelo mais 

se disseminou. 

As principais características do setor que contribuíram para a maior disseminação das OSs na saúde 

são apontadas como: i) a estrutura da área da saúde já contava com instituições privadas capazes de 

assumir a gestão destes de serviços; ii) a saúde estar entre as áreas de atuação do estado com maiores 
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visibilidades políticas e principais preocupação da população; e iii) a própria complexidade técnica do 

setor. Somam-se a isso a variedade de fatores que impactam a saúde da população que fazem com que 

a demanda por determinados tipos serviços se altera rapidamente. Fatores estes relacionados ao estilo 

de vida do indivíduo, seus atributos biológicos e familiares, o ambiente em que vive e o sistema de saúde 

existente (COELHO, 2010). Há ainda, as características do próprio mercado da saúde, ou de bens e 

serviços de saúde, que apresentam tendências de crescimento dos custos no médio e no longo prazo, 

gerando a necessidade de aumento no volume dos recursos utilizados no setor, não apenas no Brasil, 

mas em todos os países (ZUCCH; NERO; MALIK, 2010). A esta trajetória de aumento dos custos 

soma-se, no setor público, a disponibilidade limitada de recursos e a dificuldade de atingir os objetivos 

da maneira mais eficaz e eficiente, dadas as restrições legais e burocráticas na gestão e uso dos recursos 

financeiros. 

Por estes fatores, justificou-se, mais que em outras áreas do Estado, a participação da iniciativa privada 

junto aos governos na gestão e na prestação dos serviços de saúde, visando aumentar a eficiência do 

gasto, a flexibilização no uso dos recursos e facilitar a introdução de novas tecnologias para o 

atendimento, sempre inovador, de demandas em saúde (JUNIOR; NASCIMENTO; COSTA, 2011). 

Em meados da década de 1990, o estado de São Paulo era o que tinha a maior quantidade de 

instituições qualificadas como Organizações Sociais pelo governo Federal, sendo mais da metade delas 

na área da saúde (ABRUCIO; SANO, 2008). Além de motivos econômicos, como a restrição 

orçamentária no período, algumas restrições legais levaram a adoção deste modelo. Havia-se começado 

a construção de hospitais regionais com fundos do Banco Mundial e iniciado a implementação do 

Programa Saúde da Família (PSF) nos municípios. Devido ao teto com gastos de pessoal apresentados 

na recém aprovada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a impossibilidade legal de contratar pessoas 

de acordo com seu local de residência, base para a atuação dos Agentes Comunitários e do PSF, o 

governo do Estado adotou as parcerias com as Organizações Sociais como forma de continuar a 

execução destas ações (ABRUCIO; SANO, 2008; JUNIOR; NASCIMENTO; COSTA, 2011). 

O município de São Paulo foi um dos escolhidos como pioneiro para a execução do PSF através de OSs. 

Esta decisão foi implementada a partir do ano de 1995, devido às desigualdades na cobertura dos 

equipamentos públicos de saúde no território da cidade (COELHO; SZABZON; DIAS, 2014). Deste 

modo, no ano seguinte, através de uma parceria entre o Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado 

da Saúde e de duas Organizações Sociais, iniciou-se a execução das ações de saúde na periferia do 

município (JUNIOR; NASCIMENTO; COSTA, 2011; SÃO PAULO, 2017). 

Em 2001 ocorreu a municipalização de parte do sistema de saúde, passando o PSF para a secretaria 

municipal de saúde, que continuou a gestão do programa através de OSs, que mesmo com críticas, 

ampliou as parcerias como meio de ampliação do PSF, firmando convênios com doze organizações 

sem fins lucrativos. A ampliação permitiu aumento de mais de 100% no número de equipes em tempo 
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reduzido (COELHO; SZABZON; DIAS, 2014). Três anos depois, mesmo com a mudança no governo 

municipal, continuou-se com as parcerias com OSs para a ampliação do PSF. Porém, houve 

simultaneamente a implementação das AMAs (Assistência Médica Ambulatorial), unidades que 

buscavam atender a demanda por ações de emergência e de baixa complexidade, também via 

Organizações Sociais (COELHO; SZABZON; DIAS, 2014). 

Por falta de legislação específica sobre o tema no município, as parcerias com as OSs ocorriam via 

convênio e não por contratualização de resultados. Essa segunda modalidade apresentava duas 

diferenças em relação ao convênio: i) o convênio não aparece de forma explicitada no orçamento, o que 

limitava a transparência dos repasses, alvo de crítica no período, e ii) a instituição prestava os serviços 

através de estrutura e pessoal próprio, não havendo delegação de equipamentos públicos 

(CONTREIRAS; MATTA, 2015). 

Apenas em 2006 foi promulgada a Lei Ordinária Nº 14.132/2006 no município de São Paulo, que 

dispôs sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como Organizações Sociais. Neste 

momento as parcerias via contratualização com OSs tornaram-se o principal meio de implementação e 

ampliação das ações de saúde em São Paulo, não apenas da gestão de unidades de baixa e média 

complexidade, mas também de alguns hospitais e microrregiões de saúde, em especial nas regiões mais 

distantes do centro (COELHO; SZABZON; DIAS, 2014). No entanto não havia ainda uma divisão 

clara no orçamento municipal dos recursos repassados via contratualização para a gestão das unidades 

a cargo das OSs, alterando-se apenas em 2010 após críticas do tribunal de Contas do Município e de 

alguns setores sociais sobre a persistência na falta de transparência no uso dos recursos públicos 

(CONTREIRAS; MATTA, 2015). 

Segundo um estudo realizado por Contreiras e Matta (2015), em 2010 a gestão de parcerias com o setor 

privado correspondia a 72% da cobertura da Atenção Básica, 59% dos hospitais e 40% dos 

ambulatórios especializados no município. Este sistema de saúde era gerido por sete OSs contratadas do 

total de 15 OSs em atuação em serviços municipais em todo o país. No mesmo ano, são abertos editais 

para ampliação e modernização de algumas unidades de saúde (COELHO; SZABZON; DIAS, 2014). 

Em 2014, com o término de contratos firmados em gestões anteriores, houve abertura de novos editais 

de contratação de OS’s e a revisão dos contratos já firmados buscando modificar algumas cláusulas, 

em especial as relacionadas aos indicadores utilizados no monitoramento das atividades. Essas 

mudanças buscaram aumentar o controle e a transparência no uso dos recursos, simbolizando um 

processo de aprendizagem da prefeitura em relação as parcerias com o setor privado. 

Diante deste contexto e situação-problema, este trabalhou busca analisar a execução orçamentária na 

função saúde do município de São Paulo, detalhando a trajetória de suas subfunções e a participação 

das Organizações Sociais no período de 2003 a 2016. A relevância do estudo apresenta- se pela 

característica de escassez de análises similares publicadas em meios acadêmicos que contribuam para 
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aprofundamento da questão de como os recursos financeiros da saúde são geridos – e aplicados – com 

a parceria consolidada das Entidades privadas que gerenciam parte significativa dos serviços de saúde 

no quarto maior orçamento público da Nação. Estudos como o que se apresenta neste trabalho ganham 

relevância diante da crise econômica e da limitação de recursos impostas pela recente alteração na 

legislação federal – reforma da Constituição Federal com limitação de gastos com a saúde impostas 

aos estados e munícios. 

1. Metodologia 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com o levantando e sistematização de dados dos gastos 

em saúde no município de São Paulo com a identificação dos valores repassados executados através de 

Organizações Sociais e sua relevância no orçamento da saúde, sendo utilizados como fontes o 

orçamento público municipal, publicações, artigos e livros que abordam o tema. O período do estudo 

abrange os dados dos orçamentos municipais disponíveis via consulta eletrônica com o nível de 

detalhamento exigido pelo tratamento escolhido. 

Para a realização da pesquisa utilizou-se os dados disponíveis no portal de transparência da prefeitura 

de São Paulo referentes à execução orçamentária dos anos 2003 a 2016, conjuntamente com o 

levantamento dos valores repassados para cada Organização Social através da pesquisa por Nome 

Social e CNPJ destas instituições entre 2008 a 201, período em que tais dados estão disponíveis no 

referido portal. Os valores analisados referem-se aos valores liquidados no período fiscal 

contemplado, uma vez que estes valores são o reconhecimento da entrega do bem ou serviço e do 

direito do recebimento do credor (SLOMSK, 2013). Ou seja, o estudo foca a execução orçamentária 

com comprovação da devida prestação do serviço, em detrimento da execução financeira da despesa. 

Os valores levantados de cada ano foram atualizados monetariamente ao ano base de 2016, utilizando-

se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para extrair da análise os efeitos da inflação do 

período, o que permite melhor comparação, tendo em vista que a inflação anual neste período variou de 

2,81% em 2006 a 11.28% em 2015, com acumulado de 114,3% no período da análise. 

As subfunções, conjunto de atividades realizadas com finalidades similares, que agrupam as ações que 

se relacionam no seu foco de atuação sofreram alterações durante o período, devido a mudanças 

legislativas (classificação da despesa) e políticas (escolha sobre as ações). Porém, uma parte das 

subfunções permaneceu inalterada durante todo o período de análise e, por serem nestas subfunções 

que se concentra a quase totalidade do orçamento (mais de 95% dos recursos durante todo o período). 

Serão usadas preferencialmente nas análises as subfunções: i) Administração Geral; ii) Assistência 

Hospitalar e Ambulatorial; e iii) Atenção Básica. 

As modalidades de aplicação dos recursos são classificadas no orçamento como “aplicação direta dos 

recursos”, “transferência para outro ente da federação” (União, Estado ou outro município) ou 
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“organização privada sem fins lucrativos” (Organizações Sociais – OS). Devido a modalidade de 

transferência a outro ente da federação não apresentar valores em todos os anos, e sua proporção nos 

recursos empenhados ser menor que 1%, para efeito da análise ela não será considerada. Sendo 

utilizadas as outras categorias de aplicação para agregação dos valores nas subfunções de análise dos 

gastos da função saúde no município de São Paulo de 2003 a 2016. 

2. O orçamento da saúde do Município de São Paulo 

Os gastos na função saúde no município de São Paulo concentram-se majoritariamente (média de 

98,1% no período) em três subfunções: “Administração Geral”, “Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial”, e “Atenção Básica”. A primeira subfunção agrega os gastos com auxílios, gestão de RH 

e pessoal (administrativo) não relacionados diretamente com as atividades operacionais da saúde, 

atividades de apoio como limpeza e segurança, manutenção de imóveis e equipamentos, material de 

consumo, obrigações tributárias e gastos indiretos (como licitações e apoio jurídico); as outras duas 

subfunções referem-se aos gastos com a prestação dos serviços de saúde de acordo com a finalidade e o 

nível de complexidade. 

Como na subfunção Administração Geral que se encontram os níveis estratégico e tático da gestão da 

saúde municipal, com as funções de planejamento, monitoramento e avaliação, os serviços de apoio e 

atividades não relacionadas a prestação dos serviços, não há transferências para as Organizações Sociais 

para a execução de suas atividades, sendo os recursos utilizados diretamente pela Secretaria municipal 

de Saúde ou pelas autarquias municipais. De modo que o trabalho se concentrou nas subfunções 

ligadas diretamente a prestação dos serviços de saúde. 

Analisando o gráfico abaixo, referente ao valor liquidados em cada subfunção, é possível observar um 

aumento do volume de recursos destinados a área da saúde, em especial para a Atenção Básica, com 

um ganho real de 457%. Reflexo principalmente da ampliação do Programa Saúde da Família, com o 

aumento do número de equipes e dos investimentos em novas unidades de atenção básica. 
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GRÁFICO 01 – Valores liquidados por ano nas subfunções da saúde no município 
de São Paulo de 2003 a 2016 (valores em bilhões de reais). 

 
Fonte: Elaboração própria com base no orçamento municipal de São Paulo 

Em 2003 os valores liquidados correspondentes às Organizações Sociais foram de 7,6% do orçamento 

da saúde municipal, aplicada totalmente na Assistência Hospitalar e Ambulatorial, referentes às 

contratualizações já realizadas em algumas unidades antes da municipalização. Este gasto foi seguido 

por um período de seis anos quando a relevância no orçamento não chegava a 2%. Porém como exposto 

anteriormente, estes valores baixos não representam um abandono das parcerias com o setor privado 

para a gestão dos serviços, mas a ausência de transparência na evidenciação do orçamento na exposição 

dos repasses, indicando valores inferiores do que realmente eram repassados para as Organizações 

Sociais. 

Apenas em 2010 incluem-se todos os gatos realizados por parcerias na modalidade “transferências a 

instituições privadas sem fins lucrativos”, sendo possível observar os reais valores repassados ao setor 

privado. Esse fato fez, em 2010, ocorrer uma súbita elevação dos gastos com OSs, de 0,9% do total 

dos gastos em 2009 para 38,4% no ano seguinte, o que não pode ser entendido como uma guina súbita 

dos caminhos traçados pela secretaria de saúde, mas, informações sobre uma realidade até então não 

evidenciada. Nos anos seguintes os repasses às OSs só aumentaram sua relevância no orçamento, 

chegando a 43,6% do valor liquidados na saúde em 2016. 

  

   

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15  

 

 

 

 

 

 

 



 

ST 09 – CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo e Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

1333 

GRÁFICO 02 – Valores liquidados na função saúde no município de São Paulo por 
modalidade de empenho de 2003 a 2016 (valores em bilhões de reais). 

 
Fonte: Elaboração própria com base no orçamento municipal de São Paulo 

Na Tabela 01, abaixo, são apresentadas as porcentagens dos valores dos recursos transferidos para as 

Organizações Sociais com o valor do total dos recursos liquidados, no total do orçamento e por 

subfunção. Observa-se que desde 2010, cerca de 40% de todos os recursos são repassados para o setor 

privado. Separado por subfunção, na atenção básica, nos últimos anos menos de 10% das despesas são 

realizadas via aplicação direta, e na Assistência hospitalar e ambulatorial, em torno de 1/3 dos recursos 

são repassados para OS’s. 

TABELA 01 –Porcentagem dos valores liquidados transferidos para Organizações 
Sociais na saúde por subfunção no munícipio de São Paulo entre 2003 e 2016 

Tipo/ano 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
Total com a 
saúde 

7,6 0,0 0,2 0,3 0,9 2,3 0,9 38,4 39,5 38,9 40,6 41,7 39,9 43,6 

Assist. Hosp. e 
Ambulat. 

15,2 0,0 0,0 0,4 2,2 5,3 1,8 27,1 29,8 30,3 30,2 31,9 33,4 37,6 

Atenção Básica 0,0 0,0 1,3 0,5 0,3 0,4 0,4 88,5 88,5 87,1 84,1 90,4 90,5 92,3 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Portal da Transparência do Município de 
São Paulo. 

Em 2014, segundo o Portal da Transparência do Município, estavam delegadas às Organizações Sociais 

6 Hospitais municipais, 5 contratos de diagnósticos por imagem (com 32 serviços no total), 13 

unidades de Pronto Socorro e Pronto Atendimento (PSM e PA) e 10 microrregiões de saúde, estas 

últimas somadas continham 91 Unidades Saúde da Família (USF), com 434 equipes, 3 unidades Rede 

Hora Certa, 143 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 46 unidades de Assistência Médica Ambulatorial 

(AMA) sendo 6 deles com especialidades (AMA-E), 6 Ambulatórios de Especialidade (AE), 17 Centros 

de Apoio Psicossocial (CAPS), 6 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e 5 Núcleos 

Integrados de Reabilitação e Núcleo Integrado Saúde Auditiva (NIR-NISA). A gestão destas unidades 
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correspondia a 41,7% dos valores liquidados da saúde no município, com destaque para a Atenção 

Básica, com 90% dos recursos desta subfunção destinados a OS’s. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão, em 2016 existiam 40 entidades qualificadas pelo 

município como Organizações Sociais, sendo que vinte haviam recebido recursos da secretaria de 

saúde aquele ano, como apresentado na tabela abaixo. Demonstrando uma diversidade de instituições 

relacionadas a prestação dos serviços de saúde. 

Observando as características destas OS, não é possível definir um padrão em relação a suas 

características, porém em relação a suas origens, existem três grupos principais: as de origem religiosas, 

com atividades de saúde principalmente filantrópicas; as ligadas a instituições de ensino, em especial as 

universidades; e entidades de responsabilidades sociais de empresas da área da saúde, como hospitais 

e laboratórios (DONADONE e BAGGENSTOSS, 2014). 

Os recursos apresentados na Tabela 2 são referentes aos repasses feitos pela secretaria municipal de 

saúde para as organizações sociais disponíveis no portal da transparencia, não estando presentes os 

repasses realizados pela administração indireta, como Autarquias ou Fundações Públicas, para OS’s. 

Porém no orçamento do município são apresentados os repasses feitas tanto pela administração direta 

como pela indireta. 

Analisando os valores liquidados no período 2008 à 2016, apesar da diversidade de OS’s, em média 

65% destes recursos foram transferidos para apenas quatro instituições: “Associação Saúde da 

Família”, “Casa de Saúde Santa Marcelina”, “Centro de Estudos e Pesquisa Dr. João Amorim – 

CEJAM”, e a “Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina”, esta com o maior peso 

entre todas, com uma média de 25% dos repasses de recursos no período. 
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TABELA 02 – Valores transferidos para Organizações Sociais no município de São Paulo na função saúde entre 2008 e 2016. 
(valores em milhares de reais) 

 
Organizações Sociais / ano 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Associação Comunitária Monte Azul 464.129 721.501 699.037 784.356 654.593 825.436 776.837 659.489 1.039.730 

Associação Congregação de 
Santa Catarina 

 
970.915 

 
1.478.965 

 
2.305.929 

 
2.279.441 

 
2.131.056 

 
2.442.308 

 
2.491.781 

 
1.758.642 

 
1.955.083 

Associação Saúde da Família –ASF 1.040.276 2.812.567 2.920.202 3.610.211 3.958.896 4.386.420 4.107.230 4.713.786 6.084.357 

Casa de Isabel - C. de Apoio à Mulher, 
à Criança e o Adol. V. Sit. Risco 

 
22.685 

 
21.798 

 
22.054 

 
29.518 

 
24.579 

 
32.626 

 
35.788 

 
26.654 

 
43.283 

Casa de Saúde Santa Marcelina 3.915.157 4.617.282 5.026.588 5.285.251 5.201.453 5.550.449 5.408.431 5.263.371 5.856.285 

CEJAM – Centro de Estudos e 
Pesquisas Dr. João Amorim 

 
2.234.471 

 
2.613.400 

 
2.927.501 

 
3.340.495 

 
3.129.407 

 
3.542.056 

 
4.066.693 

 
3.522.597 

 
5.156.341 

Centro de Oftalmologia Tadeu Cvintal 56.148 63.145 53.892 54.356 50.951 40.647 28.555 33.193 32.037 

COLSAN – Associação Beneficente 
de Coleta de Sangue 

 
61.692 

 
124.502 

 
1.770 

 
4.293 

 
9.034 

 
3.640 

 
7.067 

 
5.716 

 
5.874 

FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa 
e Estudo de Diagnóstico por Imagem 

 
235.832 

 
358.616 

 
489.221 

 
548.966 

 
557.941 

 
611.288 

 
601.835 

 
558.906 

 
550.082 

Fundação do ABC 249 0 0 0 0 0 0 107.601 1.109.851 

Fundação Faculdade de Medicina 
– FMM 

 
364.857 

 
458.742 

 
659.542 

 
1.120.246 

 
1.117.189 

 
1.342.801 

 
1.266.557 

 
1.019.028 

 
426.499 

Instituto Brasileiro de Controle 
do Câncer 

 
270.868 

 
260.273 

 
250.005 

 
299.102 

 
311.165 

 
338.389 

 
418.178 

 
464.025 

 
442.179 
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Instituto de Assistência Básica 
e Avançada a Saúde – IABAS 

 
0 

 
34.798 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
180.955 

 

Instituto de Responsabilidade Social 
– Einstein 

 
788.222 

 
972.724 

 
981.898 

 
928.823 

 
1.087.584 

 
1.046.294 

 
1.327.651 

 
1.345.847 

 
1.212.743 

Instituto de Responsabilidade Social 
Sírio Libanês 

 
134.105 

 
399.390 

 
595.740 

 
774.336 

 
791.937 

 
784.156 

 
854.578 

 
745.875 

 
592.737 

Instituto SAS 30.714 188.857 339.014 153.061 60.153 0 0 0 0 

Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de São 

Paulo 

 
641.898 

 
1.221.479 

 
1.947.012 

 
2.088.499 

 
2.187.002 

 
2.444.020 

 
2.598.356 

 
2.312.038 

 
1.631.811 

Organização Santamarense de Educação 
e Cultura – OSEC 

 
817.363 

 
403.723 

 
0 

 
21.261 

 
9.392 

 
13.579 

 
4.456 

 
0 

 
0 

Sanatorinhos Ação Comunitária 
de Saúde 

 
15.227 

 
18.322 

 
17.406 

 
17.120 

 
15.001 

 
3.534 

 
0 

 
0 

 
0 

Santa Casa de Misericórdia de 
Santo Amaro 

 
412.448 

 
523.626 

 
507.437 

 
503.692 

 
543.972 

 
696.596 

 
686.230 

 
623.090 

 
618.563 

SECONCI – Serviço Social da 
Construção Civil do Estado de São Paulo 

 
365.599 

 
557.675 

 
693.655 

 
918.610 

 
843.098 

 
1.054.434 

 
1.170.192 

 
1.227.013 

 
1.590.933 

Sociedade Assistencial Bandeirantes 407.679 445.811 368.624 394.568 332.494 282.409 209.270 146.559 30.053 

Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da 

Medicina 

 
4.829.547 

 
5.212.299 

 
7.731.106 

 
8.237.609 

 
7.829.606 

 
8.726.369 

 
9.162.811 

 
7.374.097 

 
8.014.399 

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do portal da transparência do município de São Paulo
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3. Atenção básica 

Os serviços da Atenção Básica à Saúde (ABS) englobam o conjunto de ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde, sendo desenvolvidos principalmente via 

Programa Saúde da Família 

– PSF, com foco tanto individual quanto coletivo. Este modelo de Atenção Básica visa organizar este 

nível de atendimento no país como principal ação na política pública implementada pelo Ministério da 

Saúde (MS) nas últimas décadas. As equipes de saúde são formadas pelos Agentes Comunitários de 

Saúde, elo relevante entre o PSF e a população de um território de saúde (BRASIL, 2006). 

Pelos motivos já comentados, antes de 2010 os valores presentes nos orçamentos subavaliam o total de 

recursos destinados para as Organizações Sociais na prestação de serviços da Atenção Básica. O PSF 

teve início no município em 1996 com a celebração de convênios com OSs que já tinham laços com os 

serviços de saúde pública no município. Como nos anos seguintes houve uma ampliação crescente no 

número de equipes e na cobertura deste nível de atenção era esperado que, durante todo o período, os 

valores dos repasses deveriam aumentar gradativamente, e não de forma brusca como apontado no 

gráfico na transição de 2009 para 2010. Nos anos que este dado está desagregado, pode-se observar 

que o montante da aplicação direta pela PMSP se mantém relativamente constante, enquanto os 

valores executados no orçamento como transferências para as OSs mais do que dobram entre 2010 e 

2016. 

GRÁFICO 06 – Valores liquidados na subfunção Atenção Básica à Saúde por 
categoria de gasto no município de São Paulo entre 2003 e 2016 (valores em 

bilhões de reais). 

 
Fonte: Elaboração própria com base no orçamento municipal de São Paulo 

Como observado pelos valores liquidados no Gráfico 5, apesar de 2010 ocorrer uma forte elevação na 

participação das OSs nos gastos da Atenção Básica, devido principalmente a contratualização das 
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microrregiões e da modernização e ampliação de algumas unidades, sua magnitude é semelhante, em 

termos de valores totais, ao que é mostrada pelos valores empenhados (Gráfico 06 acima). 

Essa ampliação dos serviços prestados e dos equipamentos de saúde na Atenção Básica ocorreu 

principalmente na periferia do município, nas áreas menos desenvolvidas e com piores indicadores 

socioeconômicos, o que possibilitou a diminuição da desigualdade dentro do município e a melhoria 

das condições de saúde da população destas áreas (COELHO; SZABZON; DIAS, 2014). Esse padrão 

de investimentos, focados na periferia, levou a atual distribuição das microrregiões de saúde 

gerenciadas por Organizações Sociais, como apresentado na Figura 01. 

FIGURA 01 – Microrregiões de Saúde do Município de São Paulo geridas 
Organizações Sociais (OS) 

 
Fonte: Portal da transparência do município de São Paulo 

Observa-se que a distribuição das microrregiões geridas através de parcerias concentra-se nas zonas 

leste e sul do município, justamente aquelas historicamente menos providas de serviços públicos, o 

que, juntamente com o peso dos repasses para estas instituições, chega a 91,5% dos recursos 

empenhados e 58,8% dos liquidados na Atenção Básica em 2016. Pode-se assim, afirmar que este nível 

de atenção à saúde é atualmente gerenciado majoritariamente por organizações privadas sem fins 

lucrativos no município de São Paulo. 
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4. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

A Assistência Hospitalar e Ambulatorial englobam os gastos realizados nos serviços de média e alta 

complexidade, serviços de caráter individual, que demandam maiores gastos por procedimentos 

devido à especialização e o uso mais intensivo de tecnologia que na Atenção Básica, realizados 

principalmente por hospitais, ambulatórios e clínicas especializadas (BRASIL, 2006). 

Devido a inclusão das autarquias hospitalares, fundações da área da saúde e dos subsídios a 

instituições filantrópicas nesta subfunção, que se enquadram como administração indireta, a 

porcentagem no total de recursos destinados a Organizações Sociais apresenta um peso menor que na 

Atenção Básica. Porém somando-se os valores empenhados pela administração indireta e pelas OS 

nesta subfunção, desde 2010, observa-se uma diminuição constante no valor destinado à gestão 

própria destes recursos pela secretaria municipal de saúde. De modo que diferentemente da Atenção 

Básica, existe uma pluralidade maior de formas de gestão nesta subfunção. 

GRÁFICO 07 – Valores liquidados na subfunção Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial na função saúde por modalidade no município de São Paulo entre 

2003 e 2016 (valores em bilhões de reais) 

 
Fonte: Fonte: Elaboração própria com base no orçamento municipal de São Paulo 

O pico de gastos em 2008 e 2009 deveu-se ao início do processo de ampliação da infraestrutura 

hospitalar instalada e de construção de novas AMA’s, realizadas via Parceria Público- Privada (PPP), 

ocorrendo posteriormente sua delegação para as Organizações Sociais (COELHO, SZABZON e 

DIAS, 2014). De 2010 até 2016, a média dos repasses para OSs ficou em 25% dos gastos com 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial, sem apresentar uma tendência de crescimento. 

Se na Atenção Básica as OS são predominantes em termos de destinatárias dos recursos do orçamento, 

nos serviços de média e alta complexidade há diversidade, não apenas de modelos de gestão das 

instituições, via administração indireta, mas também de formas de relação com o setor privado, dado 

que não apenas as Organizações Sociais, mas também as entidades filantrópicas e as PPP para 
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investimentos estão presentes. Essa pluralidade de arranjos torna relevante o fato de um quarto dos 

gastos ser destinado às Organizações Sociais, de modo que mesmo não sendo majoritário, é possível 

apontar ser o principal modelo dentro da subfunção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalhou buscou analisar a execução orçamentária na função saúde do município de São Paulo 

entre 2003 e 2016, e a parcela dos gastos realizados via Organizações Sociais na gestão e prestação dos 

serviços, expondo a participação financeira/orçamentária destas instituições no sistema municipal de 

saúde. 

Mesmo não sendo novidade a participação do setor privado na área da saúde pública, essa 

configuração da relação do Estado com a sociedade civil surge a partir das reformas ocorridas no setor 

público na década de 1990 no Brasil. Esta relação é inspirada pelas ideias da Nova Gestão Pública, 

desenvolvendo assim novos modelos de gestão e prestação dos serviços públicos, entre eles as 

parcerias com as Organizações Sociais. Este modelo se desenvolveu mais no Estado de São Paulo, 

devido a fatores políticos e econômicos, e na saúde, por características da própria desta política pública. 

O município de São Paulo foi um dos pioneiros na adoção deste modelo em meados da década de 

1990, através de parcerias com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e 

das Organizações Sociais, devido às grandes desigualdades existentes da distribuição dos serviços 

públicos e a existência prévia de instituições que pudessem assumir esta função. Atualmente é a 

cidade brasileira com maior número de instituições qualificadas como OS e que se utiliza desta 

modalidade de gestão em diversas políticas públicas. 

No levantamento dos dados orçamentários, observou-se que a Atenção Básica à Saúde no município 

de São Paulo é realizada predominantemente via OS. Esta condição é atribuída à trajetória da 

implementação do Programa Saúde da Família no município, que desde o início ocorreu via parceria, 

por fatores ligados principalmente à gestão dos recursos humanos e à contratação dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). Posteriormente, foi ampliada a gestão dos serviços nos territórios das 

microrregiões, em especial das Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Na Assistência Hospitalar e Ambulatorial o início da adoção do modelo por OS ocorreu visando 

contornar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre gastos com pessoal nos novos hospitais. 

Posteriormente foi expandido para os novos equipamentos ambulatoriais, as AMA’s, construídos nas 

zonas periféricas, seguindo a política de ampliação dos serviços de saúde nas áreas mais carentes. Em 

2009 a parceria com o setor privado se ampliou, através das PPP’s com a construção de novas 

unidades de atendimento à saúde, sendo posteriormente contratualizadas como OSs, sendo estas 

últimas responsáveis pela execução de cerca 25% dos gastos neste nível de atendimento na média do 

período analisado. 
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Apesar do número de instituições qualificadas como Organizações Sociais no município, e de metade 

delas receberem repasses referentes a saúde, observou-se que praticamente 2/3 de todos estes recursos 

serem destinados a apenas quatro OS’s, em especial a “Associação Paulista para o Desenvolvimento 

da Medicina”, com uma média de 25% do total dos repasses de recursos no período. 

Foi possível observar o crescimento do papel das Organizações Sociais na gestão e prestação dos 

serviços de saúde no município de São Paulo. Porém, apesar estudos apontarem para um ganho de 

eficiência nas unidades geridas por OS (ABRUCIO e SANO, 2008), os principais motivos para a 

escolha deste modo de gestão estão mais relacionados a questões legais e econômicos do que à busca 

de eficiência, principalmente visando contornar as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e 

possibilitar a contratação de Agentes Comunitários de Saúde. 

Deste modo fica evidente a magnitude das Organizações Sociais no sistema municipal de saúde e na 

gestão e prestação dos serviços de saúde à população, reforçando assim a relevância dos estudos sobre 

essas instituições e da continuidade dos debates sobre a eficiência e eficácia dos modelos de gestão 

adotados no setor público em geral e na gestão dos serviços públicos de saúde em particular, tendo em 

visto que em sua essência não se trata de um debate sobre gastos públicos, mas de modelos de gestão 

para a efetivação de um direito social garantido pela Constituição Federal e de grande impacto na vida 

dos cidadãos/contribuintes. 
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo propor uma nova abordagem sociológica ao estudo da ciência da administração 
pública no Brasil. Nosso argumento é de que o olhar sociológico tem sido pouco exercitado nos estudos 
científicos que versam sobre a disciplina científica de administração pública neste país, mas que, se melhor 
explorado, teria muito a contribuir para o conhecimento teórico-empírico do seu passado e sua condição 
presente, bem como para o fortalecimento do diálogo e da reflexão junto aos atores do campo acerca dos 
desafios e das perspectivas de futuro. Ao realizarmos uma busca sistemática de artigos que tomam por objeto a 
disciplina científica de administração pública em periódicos científicos nacionais da área de Administração junto 
às bases Spell e Scielo, notamos que a produção científica, composta de 61 artigos encontrados após filtragem, 
caracteriza-se como dispersa entre uma pluralidade de autores e bastante concentrada na Revista de 
Administração Pública. 
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POR UMA SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO 
BRASIL: 
PONTOS DE PARTIDA E UMA NOVA PERSPECTIVA 

CAMINHA, Daniel Ouriques 

ANDION, Carolina 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo propor uma nova abordagem sociológica ao estudo da ciência da 

administração pública no Brasil. Nosso argumento é de que o olhar sociológico tem sido pouco 

explorado nos estudos científicos que versam sobre a disciplina científica de administração pública 

neste país, mas que, se melhor explorado, teria muito a contribuir para o conhecimento teórico-

empírico do seu passado e sua condição presente, bem como para o fortalecimento do diálogo e da 

reflexão junto aos atores do campo acerca dos desafios e das perspectivas de futuro. Ao realizarmos 

uma busca sistemática de artigos que tomam por objeto a disciplina científica de administração pública 

brasileira em periódicos científicos nacionais da área de Administração junto às bases Spell e Scielo, 

notamos que, dentre os 61 encontrados após filtragem, coexistem quatro diferentes formas de abordar 

o fenômeno em pauta: a) os estudos sobre educação em administração pública, centrados nos dilemas 

e particularidades do ensino da disciplina; b) os estudos de cunho epistemológico, predominantemente 

guiados pela discussão sobre paradigmas, cujo alicerce filosófico é a obra de Thomas Kuhn; c) os 

estudos históricos, que enfocam a história de instituições de ensino e pesquisa, a americanização da 

administração pública e a história da disciplina e do seu ensino; e d) os estudos sociológicos, centrados 

tanto em usos seletivos da sociologia da ciência de Pierre Bourdieu quanto no estudo da formação de 

uma identidade coletiva disciplinar. Há uma clara concentração de artigos nas três primeiras formas, 

sendo a abordagem epistemológica a mais recorrente (24 artigos), enquanto os estudos de cunho 

sociológico são bem mais escassos, apenas cinco. 

Deste levantamento podemos supor que, por ser um campo disciplinar em construção, as preocupações 

com a reconstituição de sua história, com suas bases epistemológicas e natureza do ensino próprias são 

uma urgência. Afinal, um campo disciplinar para existir precisa distinguir-se de outras existências 

coletivas, e, para tanto, precisa afirmar uma identidade própria. Talvez a questão da construção 

identitária própria como princípio de distinção seja o maior investimento que ambas as quatro 

abordagens têm feito até então. 

Disso, desdobra-se a propositura de uma nova perspectiva sociológica de pesquisa que aqui 

objetivamos lançar. Partimos de uma constatação empírica acerca do fortalecimento de uma narrativa 

da identidade própria que tem sido construída no interior das quatro diferentes abordagens 

supracitadas: 1) a identidade de ensino, material e espiritualmente distinta da matriz de administração de 
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empresas; 2) a identidade histórica, pelos movimentos históricos de ruptura com o ensino jurídico e a 

ciência administrativa (management) e aproximação com a  política; 3) a identidade epistemológica, 

pelo fortalecimento do paradigma da administração pública como administração pública; 4) a 

identidade sociológica, pelo fortalecimento de um éthos comum centrado no interesse público e no 

republicanismo. Diante deste substrato empírico, lançamos a seguinte inflexão teórica: é possível 

afirmar que existe de fato autonomia nas práticas concretas desta disciplina científica? Se há, em qual 

grau? Ou do contrário, poderíamos falar da sua heteronomia? Para tanto, urge evocar a partir do 

arcabouço conceitual da Sociologia da Ciência os recursos necessários para fazer ver, com especial 

ênfase para a recente reconfiguração que vem perpassando a ciência da administração pública no 

Brasil no começo do século XXI, as tensões entre autonomia e heteronomia científica que a 

perpassam. Amparados por um esquema que relaciona estruturas sociais, cultura e práticas para fazer 

ver a dinâmica (perspectiva diacrônica) e a configuração do campo (perspectiva sincrônica), nossa 

hipótese inicial (que carece ainda de maior sistematização) é de que tal reconfiguração ressente vem 

articulando esta ciência com as esferas política e moral de forma sui generis. Portanto, o que se propõe 

é uma sociologia histórica da administração pública no Brasil. Para tanto, este artigo divide-se em três 

seções, incluída esta introdução. Na segunda, apresentaremos o estado atual dos estudos inseridos na 

temática. Na última, sistematizaremos nossa propositura de estudo. 

1. O estado atual das pesquisas sobre a ciência da administração pública 
no Brasil 

A construção do objeto de pesquisa ao qual este estudo está mirando, qual seja, o desenvolvimento da 

ciência da administração pública no contexto brasileiro, requer alguns procedimentos prévios de 

ajuste, sendo o primeiro deles é de ordem semântica. Estamos aqui interessados em destrinchar o 

sentido plurilateral do termo “administração pública”. Esta plurilateralidade já aparece nas reflexões 

de Waldo (1971), um dos primeiros pensadores a atentar para esta questão de ordem semântica. 

Somente após um procedimento de compreensão poderemos enfim sinalizar para qual caminho 

semântico seguir. 

A administração pública é um daqueles termos em língua portuguesa que pode significar ao menos 

quatro coisas, sem querermos esgotar as possibilidades de sentido: o quadro administrativo de 

associações políticas (no Estado moderno, mas também em formações tradicionais, por exemplo), a 

prática profissional associada à gestão das instituições públicas, e uma disciplina científica que em si 

mesma guarda uma dupla significação de ensino e de pesquisa. Estamos, dentro dos limites das intenções 

deste artigo, interessados em objetivar apenas o sentido de administração pública enquanto disciplina 

científica. Como nos revela a experiência concreta, o sentido de ensino e o sentido de pesquisa estão 

amparados no guarda-chuva mais amplo do sentido de disciplina científica, que, no Brasil em geral, tem 

como fundamento material as universidades que abrigam conjuntamente ensino e pesquisa na mesma 
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instituição, ainda que além dos limites universitários possa haver instituições de ensino que não 

produzam pesquisa. Vamos nos ater a este sentido mais amplo, de disciplina científica, o que leva em 

conta o conjunto de instituições, atores e dispositivos cujo investimento se dá na produção de 

conhecimento científico e seu ensino. 

Esclarecidos os limites e o delineamento semântico do objeto, cabe a ele lançar um questionamento. 

Ora, sabemos que, a partir de verificado acordo dentre alguns autores (COELHO; NICOLINI, 2014; 

CAMINHA, 2014; WAHRLICH, 1979), a administração pública tem sido pensada como disciplina de 

estudos desde o século XIX no Brasil. E se até a década de 1930 esteve bastante atrelada ao 

pensamento e ao ensino jurídico, a partir do Estado Novo, e principalmente com a criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) em 1938, observa-se uma ruptura com o 

campo jurídico e respectiva aproximação de dirigentes do estado varguista com a ciência administrativa 

e de governo norte-americana, resultando na institucionalização de concursos públicos para técnicos 

administrativos, cursos de gestão aos servidores públicos, aperfeiçoamento nos Estados Unidos e a 

criação da Revista do Serviço Público (RSP), que desde seu início reunia textos de autores canônicos da 

disciplina. Mas o caráter mais propriamente disciplinar somente foi conquistado após a criação da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) na década de 1940, que, através da sua Escola Brasileira de 

Administração Pública (EBAP), inaugurada na década de 1950, teve o primeiro curso superior da 

disciplina no Brasil. Portanto, se pelo menos a mais de um século de história já existe um conjunto de 

atores, mais ou menos dispersos e com preocupações distintas, engajados em algum tipo de reflexão e 

ação para com a administração pública enquanto disciplina, deve haver um estado relativamente bem 

constituído de estudos acerca da disciplina científica de administração pública no Brasil. A realização 

de buscas sistemáticas junto a periódicos científicos nacionais, subsidiada por buscas em outros tipos 

bibliográficos: livros, teses e dissertações, indica que sim, que há um estado da arte constituído destas 

investigações, que se adensaram muito na última década. O que não nos é estranho, pois, em função dos 

próprios avanços e conquistas do movimento do “Campo de Públicas” (PIRES et al., 2014), é natural 

o aumento da reflexividade sobre sua própria condição de existência. É exatamente isto que 

pretendemos apresentar nesta seção, e demonstrar que estes encontram-se clivados em quatro distintas 

formas de abordar o fenômeno: a) os estudos sobre educação em administração pública; b) os estudos 

de cunho epistemológico; c) os estudos históricos; e d) os estudos sociológicos. Num primeiro 

momento, apresentaremos os procedimentos de pesquisa sistemática e uma breve descrição 

quantitativa deste estado da arte, para, em seguida, adentrar numa exposição qualificadora que 

procurará refletir sobre o estado de cada uma destas três formas de abordagem, apontando suas 

contribuições, lacunas e potencialidades. 

Dados estes pormenores preparatórios, passamos agora à exposição da forma como a busca 

sistemática deste estado da arte foi procedida. Estabelecemos que a busca seria direcionada apenas aos 

periódicos brasileiros vinculados à área de Administração, considerando publicações em quaisquer 
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idiomas e abrangendo todo o espectro de classificação do sistema Qualis/CAPES. Para atingir este 

segmento de artigos, julgamos que as bases mais pertinentes para tanto são a Spell (direcionada apenas 

à Administração) e o Scielo (direcionada às ciências sociais humanas e sociais em geral). Estas duas 

bases foram utilizadas conjuntamente, mediante a definição de alguns critérios de busca. Nestes termos, 

os mecanismos foram: localizar nos resumos os termos-chave “Administração pública”, “Gestão de 

políticas públicas”, “Gestão pública”, “Gestão social” e “Políticas públicas”, sendo cada um deles 

buscados em associação com outros dois termos: “ciência” e/ou “disciplina”. Justamente pelo caráter 

polissêmico que recém apontamos, a função destes termos auxiliares é de tentar filtrar, num primeiro 

momento, apenas aqueles trabalhos que versam sobre o campo científico/disciplinar da administração 

pública (bem como as demais nomenclaturas legítimas que compõem o espaço do Campo de Públicas), 

e não aqueles que versam sobre assuntos relacionados ao campo prático da gestão pública. Do total 

inicial de 152 artigos encontrados em ambas as bases de busca, foram eliminados os repetidos, 

analisados os resumos e cortados aqueles que estavam fora de nosso escopo de análise, restando ao final 

um total de 61 artigos condizentes com o campo temático, ainda que com formas variadas de 

contribuição ao tema. Estes artigos foram reunidos e organizados pelo software Endnote X7, que facilita 

a classificação, organização e manuseio de material bibliográfico. Subsidiariamente, além da busca nos 

periódicos, foi realizada uma busca de teses e dissertações no portal da CAPES, onde foram localizados 

21 trabalhos. Também foi realizada busca de livros na Biblioteca Mário Henrique Simonsen, da 

EBAPE/FGV, principal acervo bibliográfico em Administração Pública do país. 

Quanto ao mapeamento quantitativo dos artigos localizados nos periódicos, levamos em consideração 

os autores e revistas mais recorrentes, a evolução anual das publicações em termos de quantidade e a 

sua distribuição em torno das abordagens. Os principais autores, por quantidade de publicações são: 

Tânia Fischer (07 artigos), Fernando de Souza Coelho (06 artigos), Bianor Cavalcanti (04 artigos), 

Élvia Fadul (04 artigos), Alexandre Nicolini (03 artigos), Paulo Roberto Motta (03 artigos), Rafael 

Alcadipani (03 artigos) e Tania Keiner (03 artigos). Observamos uma certa dispersão entre os autores, 

pela ampla variedade deles e pela baixa concentração de artigos num único autor. Os periódicos que 

concentram maior número de artigos referentes ao tema são: Revista de Administração Pública (27 

artigos), Cadernos EBAPE.BR (08 artigos), Revista de Administração de Empresas (06 artigos), 

Administração Pública e Gestão Social (05 artigos), Revista de Administração Contemporânea (03 

artigos) e Revista do Serviço Público (03 artigos). Ao contrário, aqui se observa considerável 

concentração de artigos num único periódico, a RAP, o que de certo modo é coerente, por ser uma revista 

especializada no campo temático abordado. Quanto à evolução cronológica das publicações, observa-se 

que estas vêm aumentando. Se eram pouco frequentes nas décadas de 1960, 1970 e 1980, passaram a 

ser mais no final da década de 1990, porém a maior concentração de publicações está entre 2010 e 2017, 

onde o número de publicações na temática aumentou muito consideravelmente, indicando que se trata 

de um esforço coletivo recente na área. Isto pode estar relacionado, por um lado, ao novo fôlego que 
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esta disciplina obteve no final da década de 1990 (GAETANI, 1999), e, por outro, aos desdobramentos 

do movimento Campo de Públicas. Com relação a distribuição dos artigos entre as quatro distintas 

formas de abordagem do fenômeno, observamos que há uma clara concentração de temas nas três 

primeiras, sendo a abordagem epistemológica a mais recorrente (24 artigos), enquanto os estudos de 

cunho sociológico são bem mais escassos, apenas cinco. Levando em conta o conjunto das quatro 

abordagens, também notamos que há uma ampla dispersão temática, coerente com a também ampla 

dispersão de autores, que em geral publicaram apenas um artigo. Portanto, os temas transitam entre: a 

história das instituições de ensino e pesquisa, a americanização do ensino e da pesquisa, a história dos 

saberes administrativos, a história do ensino de administração pública, os rumos do ensino de 

administração pública, a memória da administração pública, a radiografia do ensino de administração 

pública, sociologia dos professores de administração, a formação do administrador público, os currículos 

dos cursos, abordagens multidisciplinares em administração pública, o desenvolvimento da 

administração pública como um campo do saber, os paradigmas do campo científico, bibliometria da 

produção científica e a administração pública como um campo de conhecimento. Resta, nas subseções 

seguintes, refletir sobre o estado próprio de cada das quatro abordagens e lançar hipóteses sobre as 

razões desta configuração. 

1.1. Os estudos sobre educação em Administração Pública 

O bloco de estudos que aborda a questão da educação superior em administração pública está centrado 

numa temática geral: a formação do administrador público. Predominantemente voltada à 

problemática do ensino, não direcionada seu olhar a problemática da pesquisa. Cronologicamente, o 

primeiro estudo é de Wahrlich (1967) que traça um amplo panorama institucional da formação superior 

em administração pública no Brasil, num momento histórico de apogeu desta formação cujo principal 

representante era a EBAP/FGV e dos ideais desenvolvimentistas que viam na Administração (e também 

na Economia) as principais vias de acesso à formação das elites dirigentes. É também neste período que 

é publicado o livro “O ensino de administração pública no Brasil” (MACHADO, 1966), que cobre o 

vasto aspecto institucional do ensino da disciplina. Mas se nas décadas seguintes ocorreu considerável 

retração no ensino desta disciplina (GAETANI, 1999), na década de 1990 este processo começou a ser 

revertido, o que gerou novas reflexões sobre a formação num contexto de transformações políticas e 

sociais (GAETANI, 1999; FISCHER, 1993; NICOLINI, 2003). A chegada do século XXI é marcada 

pela expansão da formação superior em administração pública, o que implicou em novas discussões 

sobre seus rumos. Por exemplo, Oliveira e Sauerbronn (2007) refletem sobre os desafios do ensino nesta 

nova conjuntura de ampliação institucional da formação, advogando por maior investimento na 

formação docente, regulação do ensino, uso de novas tecnologias, maior foco nos praticantes e 

reformulação da estrutura curricular dos cursos a partir de uma lógica pública que se opõe a lógica de 

mercado predominante na formação em administração. Nesta mesma linha, Coelho (2008) discute a 

partir de pesquisa realizada em alguns bacharelados em Administração com habilitação em AP as 
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lacunas e perspectivas do ensino, identificando que elas estão relacionadas à dificuldade de atração de 

aluno por conta das perspectivas de trabalho obscuras, à formação acadêmica que além de carente em 

corpo docente, não possui identidade própria e age mimeticamente em relação à administração de 

empresas, e a inserção profissional estar ainda muito deslocada ao setor privado. Em síntese, o autor 

advoga por uma “melhor definição das especificidades da administração pública como campo 

disciplinar” (COELHO, 2008, p. 19). Certamente, a falta de identidade própria parece ser uma das 

questões que mais tem inquietado os autores vinculados a esta abordagem. Neste sentido, também 

podemos observar Gaetani (1999) que demonstra preocupação com a perda de status que o ensino da 

disciplina enfrentou no fim do século XX, sugerindo que a reconquista do prestígio pode ocorrer pela 

via do investimento no ensino associado ao desenvolvimento da pesquisa em programas de pós-

graduação. Somente por esta via a administração pública poderia se estruturar como um campo 

disciplinar. É esta busca de identidade que perpassa também Fischer et al. (2008) que discutem a 

avaliação de programas de pós-graduação em Gestão Social, advogando que estes tenham caráter 

multidisciplinar, a capacidade de refletir criticamente sobre as práticas de gestão e que se insiram 

pragmaticamente nas comunidades com as quais interage. 

1.2. Os estudos epistemológicos 

Sendo o maior em número, este segundo bloco de estudos que aborda questões epistemológicas na 

disciplina de administração pública é predominantemente guiado pela discussão sobre paradigmas, 

cujo alicerce filosófico é a obra de Thomas Kuhn (2011). Assim, são recorrentes temas caros à obra do 

filósofo/historiador das ciências norte-americano: paradigmas, estados normais e revolucionários, 

comunidade científica e as lógicas de desenvolvimento histórico das ciências. Vejamos como estas 

questões se dão cronologicamente. O marco inicial desta abordagem é o estudo de Wahrlich (1979), que 

não está ligado à influência kuhniana. Mais retrospectivo e descritivo, ele retraça um amplo panorama 

do desenvolvimento teórico da disciplina na América Latina, partindo do enfoque jurídico do século 

XIX, passando pela influência da Administração Científica e chegando até a noção emergente de 

administração para o desenvolvimento. Na sequência temos o estudo de Tânia Fischer (1984a), fruto de 

sua tese de doutoramento (FISCHER, 1984b) sobre o ensino de administração pública no Brasil. Nele, 

a autora busca compreendê-la enquanto disciplina científica a partir de uma leitura do conceito de 

paradigma de Kuhn, onde propõe um resgate histórico do seu desenvolvimento disciplinar e do seu 

ensino, para, ao final, propor que a racionalidade substantiva deva orientar um novo paradigma na 

disciplina, até então predominantemente perpassada pelo paradigma da racionalidade instrumental. A 

partir deste estudo houveram alguns desdobramentos, como os estudos de Keinert (1994) e Keinert e 

Laporta (1994), que recebeu versão mais adensada em livro (KEINERT, 2000). Neles, as autoras seguem 

a linha de estudos de paradigmas de Kuhn e propõe analisar a evolução do campo disciplinar através 

dos seus paradigmas dominantes. Ao contrário de Fischer, que advoga mudança paradigmática, as 

autoras veem de fato uma recente mudança paradigmática na década de 1990 na direção de uma 
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redefinição da noção de público que vincula à administração pública a uma cultura republicano- 

democrática emergente e à busca dos interesses coletivos. Anos mais tarde, Andion (2012) vai 

dialogar com Keinert, advogando que a mudança paradigmática constatada não ocorreu na prática, pois 

o que se observa é que vem ocorrendo a continuidade paradigmática através da reprodução de uma 

concepção funcionalista de ciência no campo. Tamanha é a influência da obra de Kuhn nestes estudos 

que ele os perpassa direta e indiretamente. Por exemplo, Paes de Paula (2005) advoga pela ênfase nos 

estudos centrados num novo modelo de administração pública societal e de gestão social, diferente da 

perspectiva gerencial. Do mesmo modo, Souza (1998) defende maior rigor epistêmico-metodológico 

sem cair na suposta neutralidade do positivismo, valorizando a dimensão moral e ética do pesquisador, 

mas sem abdicar os rigores procedimentais. Muito recentemente, novos desdobramentos têm sido 

apresentados. Fadul et al. (2011) e Fadul et al. (2014) buscaram analisar o estado atual do campo 

disciplinar a partir de amplo levantamento bibliográfico junto aos anais do EnANPAD e ENAPGS. 

Aproximações com a teoria crítica têm sido feitas, tanto através de um diálogo com Habermas (ABREU, 

2010) como um resgate das primeiras gerações de Frankfurt (VALADARES et al., 2017). E, novamente, 

o resgate dos conceitos de Kuhn vem à tona, tanto através de Keinert (2014), que busca fazer uma leitura 

do movimento “Campo de Públicas” à luz do conceito de comunidade científica e identificar um 

paradigma emergente relacionado ao interesse público e ao éthos democrático-republicano, quanto 

através de Guerra et al. (2012) que buscam analisar a Nova Administração Pública à luz de sua ruptura 

com o paradigma burocrático vigente. 

1.3. Os estudos históricos 

Este terceiro bloco de estudos se refere àqueles que fazem uso ou de uma perspectiva histórica para 

objetivar o fenômeno em pauta, qual seja, a disciplina científica de administração pública, ou então 

quando seu objeto de estudo está historicamente situado. Portanto, existem aqueles que querem 

compreender o estado da disciplina à luz de um movimento histórico (o passado sedimentado do 

presente) como aqueles que querem perspectivar objetos específicos no passado (o passado pelo 

passado), como, por exemplo, a gênese das primeiras escolas superiores de administração pública no 

país. Grosso modo, estes estudos estão amparados em três principais temáticas: a) a história das 

instituições de ensino e pesquisa; b) a americanização da administração; e c) a história do ensino de 

administração pública. Ao contrário dos outros dois primeiros blocos, este bloco em particular existe 

em parte na intersecção com os anteriores, haja vista que aqui história e ensino quase sempre aparecem 

integradas e que a matriz de discussão do bloco epistemológico é predominantemente uma 

epistemologia histórica (Kuhn). Em primeiro lugar, temos aqueles engajados na história das instituições, 

como, por exemplo, Sergio Wanderley (2016) que propõe uma história do Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB) enquanto uma escola de governo pioneira. Também, Barros (2014) e Barros e Carrieri 

(2013) voltam suas atenções ao passado para discutir a gênese dos cursos superiores de administração 

na UFMG na década de 1950 e os acordos para o desenvolvimento Brasil-Estados Unidos nas décadas 
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de 1940-50 que resultou na criação da EBAP. Alguns livros memorialísticos sobre a EBAP foram 

também publicados, como D’Araujo (1999) e Bomeny e Motta (2002), com tom mais consagratório 

do que científico. Sobre o DASP, é possível conferir no artigo de Silva (1968) que o vê como propulsor 

do managerialismo no Brasil, e a dissertação de Caminha (2014), que estuda as relações de sua elite 

dirigente com a Administração Científica norte-americana. Em segundo lugar, os estudos sobre a 

americanização da administração brasileira, concentrados em Alcadipani e Bertero (2012), Alcadipani 

e Caldas (2012) e Vale, Bertero e Alcadipani (2013). Apesar de enfocarem fenômenos específicos, como 

as relações entre Guerra Fria e ensino do management em terras brasileiras e os diferentes caminhos 

da americanização em instituições como a FGV e a USP, possuem em comum o fato de lidarem com 

conceitos abstratos como imperialismo e americanização para analisarem muito mais as influências 

exógenas do que as variabilidades de recepção e uso pela constelação pouco harmônica dos valores e 

interesses das elites dirigentes locais. Em terceiro lugar, temos os estudos de história do ensino, que se 

concentram em Coelho, Olenscki e Celso (2011) e Coelho e Nicolini (2013, 2014), e, conjuntamente, 

buscam abranger um enorme espectro cronológico que vai do século XIX até o final do século XX no 

que tange à origem e desenvolvimento do ensino em administração pública no Brasil. Particularmente 

diferente destes é o estudo de Farah (2011), que ao invés de focar no ensino constrói uma história mais 

ampla da disciplina ressaltando sua interseção com outras áreas do saber, em especial a ciência 

política e as políticas públicas. Se, em termos geral, estes estudos de cunho histórico não se aplicam 

diretamente à produção de teoria social, que, do ponto de vista da História aproximar-se-ia de uma 

história social (BURKE, 2012), são majoritariamente centrados na descrição de acontecimentos 

singulares e na descrição serial dos acontecimentos discretos. De todo modo, julgamos estes esforços 

relevantes para construir e fortalecer a identidade coletiva de um campo disciplinar até então pouco 

afeito à sua história. 

1.4. Os estudos sociológicos 

Este último bloco é constituído pelos estudos sociológicos. Como já mencionamos, a busca sistemática 

mostrou que estes são bastante escassos se comparados aos estudos que constituem os demais blocos. 

Ao total são apenas cinco, e, por serem poucos, nos demos a liberdade de percorrer um por um aqui. 

Inicialmente, temos Fadul, Mac-Allister da Silva e Silva (2012) que propõem uma reflexão teórica do 

campo científico da administração pública à luz da abordagem e dos conceitos sociológicos de Pierre 

Bourdieu. Mas, por se tratar de um ensaio, os autores não operacionalizam esta sociologia no nível 

empírico, repousando suas reflexões no nível teórico e ficando em aberto os procedimentos de 

verificação empírica. Não há conexão entre os conceitos propostos por este autor e a devida 

operacionalização numa realidade empírica, o que contradiz seu pressuposto epistemológico 

(BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 2015) de incessante diálogo entre a razão teórica e os 

fatos empíricos. Já o estudo de Gonçalves e Oliveira (2016) ampara-se nas discussões de psicologia 

social sobre formação de identidades coletivas para discutir a constituição identitária do movimento 
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“Campo de Públicas”. Os autores avançam na percepção de que está identidade por projetos pode ter 

nascido dos sentimentos de resistência à hegemonia da ciência administrativa (management). 

Novamente abrindo um diálogo com Bourdieu, mas aqui munidos de um arsenal empírico mais robusto, 

os autores Melo e Serva (2004) usam o conceito de campo científico para analisar a vida do ator central 

deste campo, o pesquisador. O artigo de Keinert (2014) volta-se ao tema da construção de uma 

identidade coletiva do “Campo de Públicas”, mas, ao contrário de amparar-se na psicologia social, 

retoma o conceito de comunidade científica de Kuhn. A autora empreende uma análise que busca ver 

neste movimento um processo de constituição de uma comunidade científica no sentido kuhniano do 

termo, sendo respaldada por um éthos comum – centrado no interesse público e no republicanismo. Por 

fim, temos o estudo de Mendonça, Gonçalves-Dias e Junqueira (2012) que analisam o campo de estudos 

em Gestão Social a partir da abordagem de redes, destacando as práticas que se constroem a partir da 

articulação de um coletivo em rede. Apesar da escassez de estudos sociológicos, que se centram ou na 

sociologia da ciência de Bourdieu e na questão de construção identitária, podemos tirar uma conclusão 

prévia para arrematar esta seção: por ser um campo em constituição, as preocupações com a 

reconstituição de sua história e com as bases epistemológicas próprias são uma urgência. Afinal, um 

campo disciplinar para existir precisa distinguir-se de outras existências (princípio relacional), e para 

tanto precisa afirmar uma identidade própria. Talvez a questão da construção identitária seja o maior 

investimento que ambas as quatro abordagens têm feito até então. Mas se a sociologia da ciência da 

administração pública foi pouco explorada, isso não quer dizer que ela tem pouco a contribuir para 

construção de conhecimento científico. Defendemos a posição de que ela tem, e que esta contribuição 

não precisa necessariamente estar atrelada ao investimento identitário, o que não implica em abrir mão 

de, através do olhar sociológico, refletir junto com os atores do campo sobre seu passado, a condição 

presente e perspectivas de futuro. Na próxima seção, apresentaremos uma nova propositura de estudo 

sociológico. 

2. Uma nova propositura sociológica ao estudo da ciência da 
administração pública no Brasil 

Antes de dar início à apresentação da proposta, julgamos necessário apresentar os antecedentes de 

pesquisa de um dos autores deste artigo, para que ela seja, do ponto de vista de nossas intenções, 

compreensível quanto ao seu significado subjetivamente visado. Assim o fazemos para elucidar a nossa 

perspectiva sobre o que será proposto. Neste quesito, estamos de acordo com Max Weber (2003), quando 

nos menciona que a inserção de um cientista num tema (e a própria escolha deste tema) é uma questão 

da sua significação cultural, portanto perspectivada e plenamente imbuída dos valores do cientista para 

tanto. 

A sua aproximação com esse tema ocorreu no Mestrado Acadêmico em Administração, realizado 

entre 2012 e 2014, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Inicialmente, seu 
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interesse era pela história da ciência da administração pública no Brasil. Parti do princípio de que, em 

muitos casos concretos, o universo das elites é sociologicamente mais relevante que o universo 

“profano” para o entendimento de certos fenômenos sociais, principalmente aqueles que tendem a se 

autonomizar em esferas profissionais de práticas. Algumas provas concretas o apontavam para a 

confirmação empírica deste valor. Nota-se que a gênese brasileira da Administração Pública estava 

relacionada a grupos compósitos de intelectuais e dirigentes políticos bastante próximos do poder 

político-estatal. Em muitos casos específicos, o intelectual e o dirigente eram a mesma pessoa. Havia 

pouca diversificação das atividades culturais, dos espaços de atuação autônomos e respectivas 

orientações de ação pouco diferenciadas (MICELI, 2001). 

De todo modo, tratava-se de uma elite que incidia diretamente nas práticas de mediação do fenômeno 

que me interessava, os princípios científicos da administração pública sendo descobertos e importados 

dos Estados Unidos. Mas, ao se lançar numa realidade significativa melhor delimitada, qual seja, o 

trânsito de um grupo de dirigentes políticos vinculados ao Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP) para a criação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) findado o Estado Novo, entre o 

quinquênio 1930-1945, que criaria o primeiro curso superior de administração pública do país na 

década seguinte pela Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP-FGV), seu foco de atenção se 

modificou. 

Foi direcionado, pelos indícios que os dados lhe forneciam, a produzir uma pesquisa muito mais voltada 

aos dirigentes políticos daquele momento do que propriamente aos intelectuais de profissão aplicados 

ao labor de uma disciplina científica. Não lidou com profissionais da ciência nem com um espaço de 

práticas científicas em administração pública. Tais elementos ainda não haviam sido 

institucionalizados no Brasil, pelo menos até o fim do Estado Novo. Portanto, estando mais próximo de 

produzir uma sociologia política do que qualquer outro enfoque, sua preocupação central foi a de 

compreender de que modo a administração científica importada por esta elite se encontrava naquele 

contexto histórico subordinada à esfera política local. 

Assim, e abrindo mão de um ponto de vista oposto, que vê em conceitos mais abstratos como 

“imperialismo” ou “americanização” às chaves explicativas do fenômeno e negligencia a constelação 

pouco harmônica de valores e interesses das elites locais (ALCADIPANI; CALDAS, 2012), decidiu 

estudar a trajetória de vida daqueles dirigentes políticos vinculados ao DASP, que foram atores-chave 

na condução da reforma administrativa varguista e na importação da administração pública científica. 

Pôde notar, pelo material empírico, que tal ciência foi instrumentalizada pela coalizão política que 

veio ao poder com Vargas em 1930 para redefinir a concepção de política até então dominante 

(política patrimonial) em política como organização ou como administração, assim servindo de 

trunfo/recurso na luta política que estava em vias entre os antigos políticos oligarcas e os novos 

políticos cosmopolitas que se definiam mais como administradores do que como políticos 

propriamente (CAMINHA, 2014). Porém, sociologicamente, estes novos políticos, apesar de seus 



 

ST 09 – CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo e Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

 

1355 

trunfos alicerçados na racionalidade da ciência, pouco diferiam em termos de origens sociais dos 

antigos políticos oligarcas, haja vista que as bases sociais de ambos eram a grande propriedade de 

terra. O autor obteve evidências históricas relevantes para contribuir à teorização sobre as 

transformações no espaço político e os usos políticos da ciência administrativa no período 1930-1945. 

Se, por um lado, o discurso de autonomização da ciência administrativa em relação ao ensino jurídico 

era uma realidade (COELHO; NICOLINI, 2014), por outro, não se poderia falar de autonomia 

conquistada realmente tendo em vista a ampla politização que perpassou esta ciência naquele 

quinquênio. 

Mas findada a dissertação, se viu com uma enorme e lacunar questão aberta: o que aconteceu e vem 

acontecendo com a ciência da administração pública no Brasil desde o fim do Estado Novo até o 

tempo presente? Suspeitamos que os muitos desdobramentos nos últimos cinquenta anos e ainda uma 

história recente em vias de se fazer, o levaram a ampliar o interesse por este tema, mas sem abandonar 

as conclusões da sua pesquisa anterior. Amparando-nos em Gaetani (1999) e Vasconcellos (1998), é 

percebível que o DASP foi perdendo força na formação de quadros para o serviço público nos governos 

posteriores enquanto de fato a Administração Pública era oficialmente introduzida como disciplina 

superior no Brasil pela criação da EBAP-FGV mediante acordos de cooperação técnica com o governo 

norte-americano. Até a década de 1960, Wahrlich (1967) afirma que vinte e nove instituições de ensino 

superior abriram cursos de Administração Pública. A incidência norte-americana foi onipresente, seja 

pelo governo (basta mencionar a United States Agency for International Development – USAID), por 

instituições de direito privado como a Fundação Ford ou por acordos com universidades americanas 

para intercambio de professores e tradução ao português de textos basilares da disciplina. 

Sublinha Gaetani (1999), que, ao adentrarmos no regime militar, a Administração Pública era uma 

área científica em plena expansão. Pode-se tomar como indícios tanto o lançamento da Revista de 

Administração Pública (RAP) que passou a dividir espaço com a Revista do Serviço Público (RSP) - 

idealizada pelo DASP na década de 1930), e a criação do primeiro programa de mestrado, ambos pela 

EBAP no ano de 1967. O endurecimento do regime, no entanto, resultou no declínio da disciplina nos 

anos seguintes. Sua tese é de que o desenrolar dos acontecimentos políticos e econômicos no Brasil 

fez com que a distinção disciplinar não fosse preservada e a Administração Pública fosse como que 

engolida pela Administração Empresarial. Desvalorizada pelo avanço da liberalização das práticas 

gerenciais e tendo seu mercado profissional controlado pelo avanço dos economistas e 

administradores de empresa às principais posições de direção no governo, empresas públicas e 

fundações (LOUREIRO, 1997), isso se converteu na década de 1970 no fortalecimento da 

administração indireta organizada em bases empresariais e de cultura política tecnocrático-autoritária. 

O decréscimo da demanda profissional foi tamanho que na década de 1980 a EBAP fechou seu curso 

de graduação em administração pública. A longa retração somente começou a apresentar sinais de 

reversão em 1995, quando a Administração Pública voltou a ser tema da agenda governamental através 
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da atuação de Luiz Carlos Bresser-Pereira frente ao Ministério da Administração e Reforma do 

Estado, o que implicou na hipótese de redefinição e reconfiguração da sua oferta científica e 

educacional (GAETANI, 1999), bem como numa revisão de seus pressupostos acompanhada da 

redefinição da noção de público (KEINERT, 1994). 

Este movimento histórico indica que, apesar de uma trajetória disciplinar de mais de cinquenta anos, a 

Administração Pública no Brasil é um fenômeno que merece ser analiticamente reconsiderado em 

virtude do novo apogeu que se verificou no fim dos anos 1990 (COELHO; OLENSCKI; CELSO, 

2011) e nos recentes desdobramentos no começo do século XXI em prol do movimento politicamente 

orientado pela sua autonomização disciplinar (PIRES et al., 2014). Se, enquanto enfocou a primeira 

metade do século XX, se viu obrigado a fazer uma sociologia política da Administração Pública, pelas 

restrições que o objeto quase nada institucionalizado em práticas científicas profissionais me impôs, a 

reconfiguração histórica da segunda metade do século XX e do início deste novo século o permite 

perspectivar a Administração Pública com base na sociologia da ciência, considerando que se trata já de 

uma ciência com características profissionais. Portanto, é possível pressupor que seus desdobramentos 

internos podem se dar não apenas por demandas e influências externas, diferentemente do contexto da 

década de 1930 onde não era possível pressupor nenhuma autonomia. Mas isso não implica que 

tenhamos de abandonar o interesse pelas relações desta ciência com as outras esferas de atividade do 

mundo social, em especial com a política e com a moral. Como se vê, mesmo que se pressuponha alguma 

possibilidade empírica de causalidade interna (a ciência explicada por fatores internos) há indícios 

empíricos de que as ciências humanas e sociais no Brasil permanecem imbricadas com outras esferas 

do mundo social1. 

Realinhado o interesse a partir da trajetória de pesquisa de um dos autores, buscamos então inserir esta 

nova propositura numa área temática empírica bastante recente no campo acadêmico da administração 

pública brasileira, qual seja, os estudos direcionados a pesquisar empiricamente a própria ciência da 

administração pública. Não obstante haver diversos modos legítimos de perspectivar este fenômeno, 

como a seção anterior objetivou clarificar, queremos deixar claro que permanecemos na perspectiva 

sociológica de objetivação da realidade em pauta a partir da Sociologia da Ciência. Uma pergunta 

inédita que se abre, pelo prisma sociológico, quando se inquire sobre a trajetória de uma ciência num 

determinado contexto histórico é como ela se constitui institucionalmente e é afirmada culturalmente, 

além das sempre possíveis reconfigurações sensíveis às contingências, considerando as reivindicações 

e conquistas de autonomia ou heteronomia em relação a outros campos disciplinares, bem como outras 

esferas sociais (da moral e dos valores, da política, da religião, da economia e etc.). 

Conforme expõe Gaetani (1999), as mudanças advindas da Constituição de 1988 e o processo de 

                                                
1 Além da pesquisa de Caminha (2014), outros estudos enfocando variadas ciências humanas e sociais já 
apontavam na mesma direção. Por exemplo, é o que nos informam Pécaut (1990), Saint-Martin (1988), Garcia 
Jr. (2004), Martins (1987), Miceli (1987), Forjaz (1997), Loureiro (1997), entre outros. 
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redemocratização podem ter sido influentes nas transformações da ciência da administração pública no 

Brasil. Na década de 1990, caracterizada pela redução da máquina estatal, a oferta desta disciplina foi 

reduzida à quase insignificância e seu funcionamento heteronomamente atrelado à disciplina de 

Administração Empresarial. No início do século XXI vê-se uma tendência de reversão, com o 

aumento da oferta de ensino e pesquisa e o surgimento de novos atores ocupando posições neste 

mercado profissional e tomando novas posições acerca da sua autonomia disciplinar atrelada a uma 

reformulação de pressupostos embasados numa noção de público: cultura democrático-republicana e 

ética cidadã (KEINERT, 1994), reinserindo a Administração Pública no jogo cruzado entre ciência, 

política (pelo labor de conciliação de demandas da sociedade civil com o poder do Estado) e moral 

(pela busca de bens comuns e bens em si que legitimam o discurso da ética cidadã), que, à primeira 

vista, indica uma reconfiguração no trabalho institucional e identitário de um novo modo de existência 

desta disciplina científica. 

Têm-se, portanto, alguns fatos macroestruturais no Brasil recente que sobressaem aos olhos: mudanças 

na relação Estado e sociedade com o fortalecimento de uma cultural democrática e cidadã, mudanças 

no perfil e na demanda por formação profissional para um setor público em diversificação e expansão 

e o fortalecimento da pós-graduação e pesquisa no campo de administração pública. Estes fatos 

coincidem com um movimento pela conquista da autonomia deste campo da ciência. Expandiram- se o 

número de cursos de graduação e emergiram novos programas de pós-graduação2 (PIRES et al., 

2014). As linhas de pesquisa, vinculadas a estes programas emergentes de pós-graduação se 

diversificaram, onde temas até então de pouco vigor como gestão social, coprodução do bem público 

públicos, gestão pública e gestão de políticas públicas passaram a dividir a pauta com temas mais 

clássicos como análise do Estado, teorias da administração pública e relações entre Estado e sociedade 

civil3. 

Nesse cenário de profissionalização disciplinar acompanhado de maior organização e diversificação 

interna das instâncias de produção e difusão de conhecimento, nos chama também atenção a 

emergência, a partir da década de 2000, de um movimento com caráter declaradamente político que 

veio a ser autodenominado de “Campo de Públicas”4. Este movimento, já em vigor há quase duas 

décadas, vem se consolidando a partir de dois eixos que julgo centrais para a mínima compreensão da 

sua significação histórica: a) a luta pela autonomia e demarcação das fronteiras do campo, 

                                                
2 Segundo o último documento de área emitido pela CAPES em janeiro de 2017, são onze programas de pós- 
graduação em Administração Pública na rede de ensino superior no Brasil. O número aumenta quando 
incluídos os programas genéricos em Administração com linha de pesquisa em Administração Pública. 
Conforme a SBAP (s.d), são ao total 45 programas acadêmicos e profissionais específicos ou que possuem 
linha em AP. 
3 Basta analisar a divisão acadêmica de Administração Pública da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Administração (ANPAD) para ver a ampla variedade temática: atualmente são 11 áreas 
temáticas. 
4 Esta expressão, que vem adquirindo institucionalidade, tem sido usada por professores, pesquisadores, 
estudantes, egressos e dirigentes dos cursos de Administração Pública, Gestão de políticas públicas, Gestão 
social e Políticas públicas, das universidades brasileiras, para designar um campo multidisciplinar de ensino, 
pesquisa e tecnopolítico voltado a temas, problemas e questões de interesse público (PIRES et al., 2014). 
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principalmente entre disciplinas limítrofes como a Administração Empresarial e a Ciência Política; e b) 

a produção de um consenso em torno da produção de um ideal comum entre os atores nele inseridos 

apoiado num éthos republicano e democrático. Estes dois eixos nos indicam, pelo menos, a forma pela 

qual o próprio movimento vem narrando a sua história oficial em artigos científicos (PIRES et al., 2014; 

KEINERT, 2014). 

Essa narrativa tem sido construída a partir de etapas cronológicas e de um grande senso de identidade 

comunitária de pertença, a iniciar na década de 1990, entendida como a pré-história do campo, quando 

a Administração Pública se subordinava à Administração Empresarial. Por dispor de baixa autonomia, 

apenas três cursos de graduação sobreviveram: os da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Universidade 

Estadual Paulista (Unesp) e Fundação João Pinheiro (FJP). Entre 2002 e 2005, ocorreram as primeiras 

mobilizações que resultaram no reconhecimento por parte do Ministério da Educação dos cursos de 

Administração Pública. Entre 2006 e 2009, fortaleceram-se os canais de diálogo e institucionalizaram-

se medidas e o ideal de um projeto comum, que resultou, em 2010, a Carta de Balneário Camboriú, 

tida como peça para fortalecimento da identidade própria e avanço no debate das diretrizes dos cursos 

do campo. Entre 2010 e 2013, houve a produção de uma nova carta afirmativa (Carta de Brasília) e 

uma intensa mobilização em torno da aprovação das Diretrizes Nacionais Curriculares (DNCs) dos 

cursos de Administração Pública, que foram homologadas pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE), após longo embate, em 13 de janeiro de 2014. 

Após 2013, nota-se que a atenção à graduação se volta em parte para o avanço da pós-graduação, 

principalmente com a criação da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP) durante o I 

Encontro Nacional de Administração Pública (que hoje já se encontra na quarta edição) e as realizações 

dos fóruns nacionais de programas de pós-graduação em administração pública. Sua criação foi um 

passo, partindo de atores ligados ao Campo de Públicas, para institucionalizar um espaço disciplinar 

autônomo no âmbito da pesquisa e pós-graduação no Brasil. Sabe-se que, entre os objetivos fundamentes 

desta sociedade, estava a defesa da institucionalização de uma área de Administração Pública na 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na forma de disciplina 

independente em relação à Administração de Empresas. Conquista atingida em 2016, quando a 

nomenclatura da área foi desmembrada entre Administração Pública e de Empresas. Também, em 2015, 

foi criada a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas (ANEPCP), com sede em 

Brasília, que vem organizando bianualmente o Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de 

Públicas. Mais recentemente, em 2017, o CRA passou a reconhecer todos os cursos ligados ao Campo 

de Pública para fins de registro profissional. 

Dada essa exposição sumária de alguns elementos históricos significativos para contextualizar e 

situar o objeto, pode-se notar que está em curso nas últimas duas décadas tanto um processo de 

expansão e diversificação da disciplina quanto um movimento organizado de luta pela reivindicação de 

sua autonomia. Não obstante os desdobramentos no nível de graduação, o foco desta proposta será 
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mesmo nos atores que atuam profissionalmente na prática científica disciplinar: os indícios apontam 

para a criação de programas de pós-graduação novos com diversificação das áreas de pesquisa em 

universidades públicas e privadas e escolas de gestão, além da formação de novas sociedades científicas 

(como a SBAP e a ANEPCP, além da divisão de AP na ANPAD e da rede pesquisadores em Gestão 

Social), de instâncias de gestão e regulação científicas e veículos de difusão do conhecimento (PIRES 

et al, 2014; KEINERT, 2014). Estes, entre outros, são alguns indícios empíricos iniciais de que está em 

vias um movimento pela afirmação de existência de um campo próprio, específico, que se afirma pela 

autonomia, em relação a outras disciplinas especialmente a Administração de Empresas. Daí podemos 

questionar, inicialmente: os desdobramentos que vêm ocorrendo desde a virada do século XX ao XXI 

vêm de fato se refletindo num processo de reconfiguração da ciência da administração pública no Brasil? 

Esta questão, ainda pouco sofisticada do ponto de vista teórico, ainda não foi respondida pelos estudos 

já realizados sobre a ciência da administração pública no Brasil. Embora tenha havido avanços 

recentes nesta área de estudos, notamos que ainda há ampla dispersão temática e pouco diálogo entre os 

autores. Em termos de enfoque analítico, percebe-se que predominam estudos descritivos amparados 

por uma história serial ou pela epistemologia da ciência. Em termos de objeto, há mais ênfase no ensino 

de Administração Pública do que no métier científico propriamente dito. Destaca-se que poucos desses 

estudos dialogam com as contribuições pretéritas e atuais da Sociologia da Ciência, tampouco tratam de 

forma mais específica a temática da constituição disciplinar. 

Mas se a questão se mostra pertinente pelo seu ineditismo, a dificuldade em encontrar pontos de 

partida sólidos – avanços já feitos na questão que poderiam servir de alicerce para tateá-la com maior 

segurança –, mostra-se um problema. Isso leva a necessidade de recorrer aos estudos fora da área de 

Administração, onde o tema da construção dos campos disciplinares em ciências humanas e sociais é 

mais discutido e estudado. Muitos estudos demonstram, sem variações sensíveis entre contextos 

nacionais e naturezas disciplinares, que as disciplinas de humanidades e sociais, desde as mais puras até 

as ditas aplicadas, apresentam poucas condições históricas de desenvolvimento autônomo, ou, para usar 

seu antônimo, forte condição de heteronomia (LEBARON, 1997; 2000; LOUREIRO, 1997; FORJAZ; 

1997; MICELI, 1987; SAINT-MARTIN, 1988; DEZELAY; GARTH, 2001; ENGELMANN, 2004). 

Mas particularmente interessante é sublinhar o estudo de Pavis (2003) sobre a ciência administrativa na 

França (1960-1990), que trabalhou com a hipótese de ela ser uma ciência de natureza heterônoma. O 

seu argumento é de que não se poderia pensá-la unicamente enquanto um campo disciplinar com 

fronteiras bem definidas e organização interna e identidade profissional estável sem levar em conta os 

efeitos das suas relações com o dito campo prático, que em geral se reconhece nos campos econômico 

e político (mais recentemente nos campos das organizações da sociedade civil e do engajamento 

militante, que cada vez mais vem demandando expertises de gestão, para não dizer também a demanda 

por gestão em empreendimentos sociais). 

Essa é uma suposição pertinente, pois, por mais que tenha havido incremento no mercado de 
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trabalho científico de pós-graduação, a grande massa de formados em graduação e diplomados em 

cursos de pós-graduação lato sensu (onde concentra a maior oferta de vagas) faz uso de seus títulos para 

galgar posições de gestão no Estado, nas empresas públicas e privadas e nas organizações da sociedade 

civil, educacionais, eclesiásticas, culturais e esportivas. Apesar de que, cada vez mais (ENGELMANN, 

2008), tem havido investimento em títulos de pós-graduação stricto sensu para a ocupação em carreiras 

científicas, o que é um traço de autonomia. Se, por um lado, as relações com o mundo prático podem 

dar à disciplina um tom de heteronomia, por outro, a expansão da pós-graduação serviu para forjar uma 

nova forma de autoridade que se legitima pelo reconhecimento intelectual fundado sob a autonomia de 

uma ordem intelectual. Esta situação um tanto quanto contraditória nos indica que as relações entre 

autonomia e heteronomia numa ciência social aplicada como é a Administração Pública são questões 

controversas e estão longe de serem resolvidas por soluções simplistas ou lineares (por exemplo, não 

vejo muito sentido em falar de “processo de autonomização”). Ao que tudo indica, levando em conta as 

evidencias empíricas e reflexões teóricas que acima apresentamos, no caso histórico do desenvolvimento 

da ciência da Administração Pública no Brasil é mais coerente estudá-la à luz da seguinte hipótese 

argumentativa: de que as reivindicações de autonomia estão mais circunscritas às oposições com outras 

disciplinas científicas enquanto a heteronomia se inscreve no fato de que é uma possibilidade histórica 

desta disciplina ter se reconfigurado nas últimas duas décadas a partir de uma lógica de imbricação entre 

ciência, política e moral. Esta questão empírica, ainda longe de ser resolvida, mas que tomarmos como 

o principal fio condutor argumentativo desta propositura, dialoga com toda uma tradição em teoria 

sociológica acerca da modernidade ter ou não sido caracterizada pela autonomização das esferas sociais. 

É que para além do debate circunscrito às ciências humanas e sociais no Brasil, que acima 

mencionamos, a questão da autonomia da ciência e das disciplinas é também uma temática clássica na 

teoria sociológica clássica e contemporânea, que transcende fronteiras históricas. Por exemplo, são 

reflexões que perpassam o investimento de todo um panteão de cientistas sociais: iniciando com Max 

Weber (2013a, 2013b), passando por Robert Merton (2013a, 2013b, 2013c) e Pierre Bourdieu (2001, 

2004, 2013a), até os mais recentes estudos sobre as práticas científicas, como recentemente foi publicado 

em 2013 no dossiê “La science, une activité sociale comme une autre? Controverses autour de 

l’autonomie scientifique” da revista L’Année Sociologique (DUBOIS, 2013). 

Mas, dentre esses, foi certamente Bourdieu quem melhor sistematizou o conceito de autonomia de um 

campo científico. Para ele, quando se fala de autonomia de uma ciência significa a condição de um 

universo social, como outros, de obedecer a leis mais ou menos específicas. É um conceito relativo, 

que, através de dois polos típico-ideais (autonomia e heteronomia) orienta o entendimento da realidade 

histórica em termos do grau de autonomia num contínuo. Assim, toda condição de autonomia é parcial, 

mais ou menos acentuada e sempre reversível (BOURDIEU, 2004). Para sua operacionalização 

devemos nos referir necessariamente aos seguintes elementos empíricos (LEBARON, 2000): a) a 

questão da definição de suas fronteiras, ou seja, não se atendo às fronteiras institucionais e ao discurso 
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oficial de pertença mas observando os atores que se aplicam em disputas pela definição do verdadeiro 

cientista e ciência e a determinação dos seus atributos, qualificações e técnicas legítimas; b) a 

predominância ou não de critérios de legitimação internos à ciência, que pode ser observado pelo grau 

de intromissão de outros poderes (como o político) no interior da ciência bem como a presença de outros 

tipos de “cientistas” que atuam em outros espaços profissionais e incidem na ciência mediante lógicas 

de legitimação provenientes destes outros espaços; c) ligada aos dois itens precedentes está o grau de 

heterogeneidade da ciência, que pode ser observado pelo acordo ou o dissenso no seu interior; d) por 

fim, a forma da estrutura no qual a ciência existe enquanto campo profissional, o que implica em 

observar o quanto sua estrutura diferencia-se da estrutura social mais ampla, sendo que quanto mais 

diferenciada menos é objeto de disputas as definições de pertencimento à ciência e mais integrado e 

unificado é este espaço profissional. Para Bourdieu (2004) a baixa autonomia seria indício de um espaço 

mais heterogêneo e fragmentado, permeado por variadas formas de disputas por definições, ou seja, pelo 

embate de tomadas de posição (avaliações) amparadas por princípios de legitimação/justificação 

variados acerca do ser cientista, do pensar científico e do fazer ciência. 

Assim posto, inspirando-nos em Pavis (2003), Bourdieu (2004) e Lebaron (1997, 2000), partimos do 

pressuposto de que pensar o par autonomia-heteronomia dicotomicamente pode ser uma cilada teórica, 

pois corre-se o risco de substancializar o conceito o que implicaria em naturalizar determinadas 

realidades como autônomas ou heterônomas per se (atribuir essências). Contra isso, sustentamos que o 

pensemos relacionalmente (EMIRBAYER, 1997). Ora, se por um lado, uma ciência aplicada como a 

Administração Pública, ao lado da Medicina, do Direito e outras disciplinas que ocupam o polo temporal 

do espaço acadêmico (BOURDIEU, 2013b), tem diversos traços heterônomos – basta pensarmos que 

seus saberes são constantemente capitalizados em intervenções na realidade prática ou que a divisão 

das suas áreas disciplinares reflete quase que idealmente a divisão política das sociedades -, por outro, 

a sua institucionalização no ensino superior criou forças de autonomia reais. Pensando 

relacionalmente, parece haver na realidade tanto uma tensão conflituosa entre autonomia e heteronomia 

quanto um acordo de que um não pode afirmar sua existência sem distinguir-se do outro na construção 

dos “modos de existência” dos campos científicos, que envolve tanto aspectos simbólicos, narrativos e 

materiais. Em outros termos, apesar do traço agonístico que marca a relação entre os termos, a existência 

de um só é assegurada em relação ao outro. 

Lógica e ontologicamente, “o real é relacional” (BOURDIEU, 1992, p. 97). Isso rompe com alguns 

essencialismos que permeiam as ciências sociais desde Durkheim, quando este afirmou que devemos 

tratar os fatos sociais como coisas. O movimento de institucionalização da disciplina no ensino superior 

fez com que se formasse um corpo científico/docente especializado. Este corpo, com certo 

investimento, constituiu um capital simbólico específico, indício de alguma autonomia disciplinar. Mas 

a tensão é clara, pois a desconexão com o mundo prático e a reprodução numa esfera estatutariamente 

acadêmica expôs o risco de sua produção ser “inútil”. O risco de descrédito e desqualificação torna este 
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capital frágil e tensionado, não obsoletando os demais poderes que podem incidir na disciplina. A 

diversidade de poderes, isto é, modos de reconhecimento legítimos, apenas engendra novos conflitos e 

expõe as tensões entre autonomia e heteronomia. 

Para evitar substancializar o conceito, sugerimos seguir por duas vias teóricas relacionadas entre si: uma 

macrossociológica e objetivista e outra microssociológica e subjetivista. A primeira se sustenta no 

conceito de campo social formulado por Bourdieu (1992) enquanto espaço objetivo de posições, 

trajetórias e acumulação, reconversão e uso de recursos sociais (capitais). Esta visão toma as hipóteses 

de heteronomia ou autonomia como possibilidades históricas não-teleológicas, pois concretamente estão 

em constante tensão na configuração dos campos científicos nas ciências sociais (BOURDIEU, 2001, 

2004, 2013a). Não é uma premissa que toda ciência ruma na direção da autonomia, como um fim dado. 

Nem também que a ciência seria suplantada pela técnica. A autonomia é sempre relativa. Assim, a 

análise empírica não se absterá de considerar as relações possíveis entre o campo científico e as demais 

esferas da sociedade nem as condições em que a ciência se opõe às esferas sociais. Mas além de 

pensar a autonomia como um conceito descritivo de uma realidade objetiva, é fundamental também 

pensá-la como uma noção que compõe os repertórios normativos dos atores em suas tomadas de 

posição, haja vista que é amplamente evocada nas situações de disputa e controvérsia que perpassam a 

vida prática de uma ciência, a começar pela própria definição do qualificativo “ciência” (por exemplo, 

é unívoco ou não entre os atores o sentido da administração pública enquanto ciência?). Neste ponto 

reside a nossa segunda via de corte teórico contra o substancialismo conceitual, agora mais atenta aos 

elementos microssociológicos. Contra a ideia substancialista de que tal ou qual ciência é um espaço 

hermeticamente fechado e com identidades profissionais bastante formalizadas e estabilizadas, é preciso 

pensá-las mais como um espaço controverso envolto em atos de crítica e de denúncia (BOLTANSKI; 

THÉVENOT, 1991), onde até mesmo os termos aparentemente mais unívocos e neutros como 

“Administração Pública”, “ciência da administração pública” e “administrador público”, são objetos de 

disputa. 

A questão que se desdobra é que estes mundos científicos podem ser muito mais diferenciados e 

heterogêneos do que se pensa e a questão da autonomia enquanto conceito só pode ser trabalhada com 

base em um conjunto de argumentos empíricos que levem em conta o movimento tanto da estrutura 

social e cultural da disciplina (via objetivista) quanto o espaço prático das tomadas de posição que 

ocorrem em torno do trabalho avaliativo dos atores em torno da autonomia/heteronomia (via 

subjetivista). Isto porque os diferentes espaços disciplinares historicamente situados podem ser 

perpassados por variados momentos conflitivos pela defesa da autonomia ou pela heteronomia. É preciso 

deixar os atores formularem suas posições acerca de determinadas questões, e, a partir do embate entre 

dissensos e consensos observados nas práticas o pesquisador pode tirar suas conclusões teóricas. Como 

expomos anteriormente, se há um certo discurso em voga numa disciplina projetado à autonomia, ele 

precisa no mínimo ser problematizado para evitar que se substancialize, ou seja, evitar que certos 
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discursos localizados sejam cristalizados em visões englobantes do que seja uma disciplina e a sua 

profissão, suas normas, suas práticas e seu éthos. 

Percebe-se que, com o relevante trabalho de Bourdieu, a definição de autonomia ganhou um toque 

mais macrossociológico e objetivista, com ênfase em elementos estruturais que existem em relações 

objetivas independentemente da consciência e vontade dos atores5. Porém, aspectos 

microssociológicos e subjetivistas relacionados às práticas sociais em situações concretas de existência, 

como as interações e as ações, a experiência, a hermenêutica do sentido e interpretação receberam menor 

primazia. Aqui repousa a segunda via para evitar a substancialização do conceito. A ênfase nas práticas 

permite ver a ciência sob uma nova ótica, sendo composta por uma variada gama de interações em 

variados espaços de atuação, ou seja, a ciência passa a ser compreendida como um fenômeno prático 

que se constrói pelo trabalho real de pessoas interagindo em função de determinados fins. A prática é 

assim um fenômeno de ordem temporal que expressa os atos e performances do fazer ciência num campo 

de ação mais ou menos circunscrito à uma ordem estrutural e cultural de uma sociedade 

(PIEKERING, 1993). 

Tal compreensão de prática tem sido desenvolvida por estudos mais recentes da sociologia da ciência 

com contornos mais microssociológicos. Tomando emprestado os dizeres de Latour (2006), o foco de 

interesse desta abordagem é não tanto tomar a realidade social objetivada e estruturada elemento 

explicativo, mas tomar o social como o problema. Esta que, com as devidas ressaltas, pode ser 

incluída no arcabouço mais amplo da sociologia pragmática que emergiu na França no final da década 

de 1980 (BARTHE et al., 2016), propõe uma novidade além do relacionismo estrutural-generativo de 

Bourdieu. As estabilizações estruturais são aquilo que deve ser explicado a partir de relações e 

movimentos problemáticos, pois propõe uma ontologia do social que o vê como relações instáveis, 

fluídas, pouco determinadas, que metodologicamente podem ser captadas nas situações críticas, 

problemáticas e incertas que permeiam a vida prática dos homens em sociedade. 

É exatamente o que Pestre (1995) mapeia ao destacar uma renovação sociológica com ênfase nas 

práticas cientificas. Grosso modo, esta renovação (mais ou menos heterogênea) indicou que a 

Sociologia deveria dar menos ênfase aos elementos estabilizados de uma ciência (sempre frágeis e 

momentâneos), portanto estruturais, e inquirir sobre a prática cotidiana dos cientistas para ver como 

estas estabilizações se impõem a partir de controvérsias em torno de questões práticas que são 

situacionais e ocorrem por interação onde os atores precisam constantemente tomar posições acerca 

delas. 

Pensamos que estas situações de controvérsias e críticas podem ser melhor compreendidas se 

                                                
5 É o que se observa na bem-sucedida utilização do conceito na análise empírica dos economistas franceses 
produzida por Lebaron (1997, 2000). Entre os estudos que encontramos, a pesquisa de Lebaron é aquela que 
mais se aproxima de uma análise sociológica das fronteiras, da autonomia e da estrutura de uma ciência 
social. A ressalva fica por conta de seu apego incondicional à teoria dos campos e do habitus de Bourdieu, a 
qual pretendemos recorrer apenas seletivamente para compor esta proposta. 
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aglutinadas ao conceito de tomada de posição. Mas se Bourdieu (2013a, 2013b) já usava o conceito de 

tomada de posição, observamos que seu uso era muito atrelado às determinações estruturais das posições 

e trajetórias sociais dos atores e bastante reduzido a indicadores estatísticos genéricos como as escolhas 

científicas (adesão à correntes, teorias, domínios de especialidade, etc.) e as escolhas políticas 

(preferências manifestas, militância e defesas de causas, política profissional, cargos políticos, etc.), sem 

levar em conta as operações críticas que se dão em momentos de indefinição/controvérsia que levam os 

atores a tomarem suas posições sobre questões relevantes no jogo científico. Ou seja, em Bourdieu ele 

é mais uma variável estatística explicada por condicionamentos estruturais do que de fato aquilo que dá 

sentido ao que realmente os atores fazem na vida prática quando se deparam com momentos críticos. 

Para dar conta desta lacuna, evocamos a sociologia pragmática que Dodier (2005) constrói acerca 

daquilo que chama de espaço e movimento da crítica. Estes espaços em movimento seriam formados 

pelo conjunto de tomadas de posição em torno de questões relevantes, ou seja, o jogo de enunciados 

que se entrecruzam num espaço em torno de questões relevantes. Representar o espaço da crítica seria 

“captar a medida da distribuição efetiva das tomadas de posição num espaço dos possíveis” (DODIER, 

2005, p. 265), através de diferenciações apenas momentaneamente estabilizadas entre atores. Isso 

permitiria ver através destas diferenciações que ocorrem no universo prático das tomadas de posição, 

ou seja, as avaliações sobre questões que envolvem a afirmação de autonomia ou heteronomia de uma 

determinada disciplina científica. 

Entendemos que a investigação acerca do processo de configuração de uma disciplina científica 

(enquanto estrutura social, cultura e práticas) deve necessariamente ir além do discurso e da história 

oficial, que, quase sempre, indicam para a homogeneidade, o consenso e a autonomia disciplinar como 

dado a priori. Ir além deste discurso significa, no sentido que se pretende dar nesta propositura, fazer 

ver nas práticas sociais a realização das interações entre as duas esferas que compõem uma mesma 

realidade social: o espaço mais amplo do campo disciplinar e suas relações com outros espaços – atores, 

instituições e dispositivos (nível estrutural e macrossocial); e os espaços de tomadas de posição, locus 

de interação e de articulação dos atores no fazer cotidiano da ciência (nível da agência e microssocial). 

Esta articulação entre níveis “macro” “micro” através de uma ontologia das práticas (FREGA, 

2016) é um recurso heurístico que possibilita a não-adesão cega ao discurso e narrativa oficiais que em 

geral é a que tem sido apresentada nos estudos associados ao tema e permite analisar concretamente as 

condições de autonomia ou heteronomia científica e suas tensões que vêm (ou não) se refletindo no 

devir histórico da Administração Pública no Brasil desde o começo do século XXI até o tempo presente. 

Portanto, diante da propositura lançada, fica em aberto uma questão ainda a ser respondida: como vem 

se dando o processo de (re)configuração do campo científico da Administração Pública no Brasil desde 

o começo do século XX até o tempo presente em termos da pragmática das controvérsias em torno da 

autonomia e heteronomia científica? Esta questão, no nosso entendimento, é rica para orientar estudos 

futuros inseridos na área de Sociologia da Administração Pública.  
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RESUMO 
Este texto é um desabafo contra o golpe de 2016 ocorrido no Brasil. Ele se inspira em mais de 550 textos 
assinados por milhares de cidadãos e cidadãs, brasileiros e brasileiras, estrangeiros e estrangeiras, que 
expressaram – entre fins de 2015 e meados de 2016 – toda a sua indignação frente à ruptura da ordem 
democrática em curso no país desde, sobretudo, a Constituição Federal de 1988. Neste sentido, foi concebido 
como mais uma forma de denúncia, resistência e contestação diante do golpe, produzido em reconhecimento e 
agradecimento aos que tiveram a coragem cívica e o discernimento político para levarem a público tais 
manifestos pela democracia no Brasil.  
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RESISTÊNCIA SOCIAL E CONTESTAÇÃO POPULAR AO GOLPE DE 2016 
NO BRASIL: 
APORIAS A UMA ERA DE MEDIOCRIDADES E OUTROS INSULTOS 

CARDOSO JR, José Celso1 

REIS, Sérgio Roberto Guedes2 

INTRODUÇÃO 

A crise política pela qual passa o Brasil desde, pelo menos, 2015, têm implicado em crescentes níveis 

de polarização e conflito nas esferas públicas. Concretamente, o processo de Impeachment da 

Presidenta Dilma Rousseff constituiu motivação de primeira ordem para mobilizar a sociedade civil 

brasileira e internacional, no bojo de tensões sociais profundas sobre questões como o combate à 

corrupção, a defesa da Constituição e dos direitos e garantias ali insculpidos, as saídas para a crise 

econômica pela qual tem passado o país, bem como, em sentido mais abstrato, as concepções de 

desenvolvimento nacional que devem ser perseguidas pelas forças políticas. Com efeito, a expansão 

do acesso à Internet e, particularmente, às redes sociais, parece ter contribuído para a intensificação 

das clivagens de opinião entre os cidadãos, ao mesmo tempo em que permitiu a potencialização da 

capacidade de articulação dos mais variados atores políticos. 

Esse contexto de polarização, em que pese expressar o recrudescimento das tensões sociais, tem 

possibilitado a emergência de expressivos contingentes de atores interessados em vocalizar suas 

concepções sobre o público e, principalmente, em defendê-las, de tal maneira a permitir com que 

observemos níveis expressivos de engajamento por parte da sociedade civil, e mesmo de cidadãos sem 

vínculos institucionais com organizações representativas de interesses. 

Nesse cenário, para além do afastamento em si de Dilma Rousseff, eventos como a condução 

coercitiva do ex-Presidente Luis Inácio Lula da Silva pela Polícia Federal em maio de 2016, sua 

posterior condenação pelo juiz federal Sérgio Moro em 2017, e as medidas tomadas pelo governo 

golpista de Michel Temer – notadamente a extinção do Ministério da Cultura, a reforma do Ensino 

Médio e a nomeação apenas de Ministros homens, brancos e ricos, dentre muitos outros “episódios 

exóticos” – foram também circunstâncias que ensejaram ativa manifestação por parte de segmentos da 

sociedade civil brasileira e internacional. 

É neste sentido que este texto se constitui num desabafo contra o golpe de 2016 ocorrido no Brasil. Ele 

se inspira em mais de 550 textos produzidos por organizações civis as mais diversas e assinados por 

milhares de cidadãos e cidadãs, brasileiros e brasileiras, estrangeiros e estrangeiras, que expressaram – 

                                                        
1 Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. As opiniões emitidas são de caráter pessoal e não refletem 
posição institucional alguma do IPEA. 
2 Analista de Controle e Finanças da CGU. As opiniões emitidas são de caráter pessoal e não refletem posição 
institucional alguma do IPEA. 
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entre fins de 2015 e meados de 2016 – toda a sua indignação frente à ruptura da ordem democrática 

em curso no país3. Não por outra razão, ele foi concebido como mais uma forma de denúncia, 

resistência e contestação diante do golpe, produzido em reconhecimento e agradecimento aos que 

tiveram a coragem cívica e o discernimento político para levarem a público tais manifestos pela 

democracia no Brasil. 

Para tanto, abordaremos neste espaço, como forma de compreensão do caráter multifacetado da 

participação popular na vida pública brasileira em tempos recentes, os manifestos supracitados, 

analisando-se, nas seções 01, 02 e 03, após esta breve introdução, tanto a pluralidade dos atores que, 

em oposição ao impeachment de Dilma Rousseff, expuseram seus pontos de vista sobre o cenário em 

questão, como, nas seções 04 e 05, os elementos que foram abordados para a promoção das defesas de 

posicionamento realizadas e que conteúdos e estratégias foram priorizados para tais manifestações. Ao 

final, na seção 06, tecem-se considerações finais à guisa de conclusão e alento. 

1. Não Resta Dúvida: é golpe! 

O processo político-jurídico-midiático vivido no Brasil no biênio 2015 e 2016 vai entrar para a 

memória do país (certamente não a memória oficial, mas a de milhares de cidadãs e cidadãos atônitos 

que têm vivido este processo!) como uma das maiores farsas e injustiças da história política das 

nações em todos os tempos. 

No futuro, historiadores e cientistas sociais terão desvendado os mistérios e meandros desse que já é 

internacionalmente reconhecido como o processo mais fraudulento e antipopular da história política 

brasileira. 

Fraudulento não apenas porque assentado em evidências pífias, fundamentos legais frágeis e condução 

processual enviesada, desde a origem, para a obtenção do resultado final desejado pelas lideranças do 

movimento pró-impeachment. Mas também porque revestido de atos milimetricamente calculados e 

movimentos intervenientes de parte importante dos poderes constituídos da República, tais como o 

Ministério Público da União (MPF), a Polícia Federal (PF), o Supremo Tribunal Federal (STF), o 

Tribunal de Contas da União (TCU), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Câmara dos Deputados, o 

Senado Federal, dentre outros. Além disso, foi a todo tempo instigado e manipulado por setores 

                                                        
3 O livro “Resistência e Contestação – A Sociedade Brasileira e a Comunidade Internacional contra o Golpe”, 
editado pela Fundação Perseu Abramo (2016), apresenta uma consolidação de 200 manifestos, notas e 
petições, selecionados dentre cerca de 550 documentos desse tipo que foram mapeados no primeiro 
semestre de 2016 tendo em comum a preocupação com a estabilidade democrática e institucional do Brasil. 
Trata-se de uma obra que capta, portanto, uma das formas de mobilização da sociedade civil mais tangíveis: 
abaixo-assinados, que sistematizam opiniões, interpretações e percepções de segmentos sociais sobre fatos 
públicos. São documentos que permitem a pesquisadores compreender como determinadas questões de 
repercussão nacional são encaradas por cada ator social em virtude de sua posição – profissional, de classe, 
territorial, de gênero, étnica, etc. São, também, textos que nos permitem analisar como certos aspectos de 
relevo, como noções sobre democracia, Estado de Direito, corrupção e outros são conceituados por distintos 
sujeitos sociais. 
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golpistas da grande mídia escrita, radiofônica e televisiva4, além de empresários direta e indiretamente 

ligados ao rentismo financeiro e à superexploração do trabalho, e por novos segmentos da sociedade 

criados e alimentados de forma artificial por meio das redes sociais, tais como o MBL (Movimento 

Brasil Livre), Revoltados On-Line, Vem pra Rua etc., contando inclusive com financiamento 

internacional para suas ações5. 

Além de fraudulento, o golpe de 2016 no Brasil tem também um caráter destacadamente antipopular. 

Antipopular não só porque orquestrado e implementado por parte das lideranças partidárias, 

econômicas, sociais e sindicais das mais conservadoras e reacionárias, desde sempre presentes nas 

estruturas do Estado e do Poder no país, valendo-se há muito de seu peso e influência para 

enriquecimento pessoal ilícito e a construção e manutenção histórica de privilégios e benefícios 

particulares, mui distantes dos interesses verdadeiramente nacionais. Mas ainda porque 

declaradamente intencionado a redirecionar a ação do Estado e das políticas públicas, em construção 

desde a Constituição Federal (CF) de 1988, numa direção que foi eleitoralmente rejeitada pela maioria 

da população brasileira por quatro vezes seguidas desde 2002. Com isso, vem promovendo e 

propagandeando, deliberadamente, um desmonte das capacidades estatais e dos instrumentos 

governamentais necessários ao desenvolvimento nacional, bem como uma perseguição e combate a 

direitos sociais da cidadania contemporânea. 

Este golpe, portanto, não finda apenas o ciclo recente de redemocratização posto em curso na Nova 

República (1985 a 2015). Ele interrompe, oxalá apenas temporariamente, o ciclo longo de tentativa de 

construção do Brasil como nação livre, soberana e democrática. 

2. O Golpe é contra a Construção da Nação! 

Histórias de construção e afirmação nacionais nunca foram nem serão lineares. Eivadas de avanços e 

retrocessos, todas elas estão marcadas por contradições inerentes a cada um dos processos particulares 

de desenvolvimento. 

O caso brasileiro, portanto, não foge à regra. Linhas gerais, tal processo está marcado por fatos e 

fatores muito emblemáticos de nossa trajetória histórica. Sendo este um país construído sobre imensas 

heterogeneidades e desigualdades de vários tipos e dimensões, o seu processo civilizatório reflete a 

                                                        
4 De autoria do jornalista Paulo Henrique Amorim, nunca antes o termo PIG (Partido da Imprensa Golpista) 
fez tanto sentido. 
5 Para mais informações ver a reportagem investigativa da Agência Pública: “Rede de think tanks 
conservadores dos EUA financia jovens latino-americanos para combater governos de esquerda da 
Venezuela ao Brasil e defender velhas bandeiras com uma nova linguagem”: <http://apublica.org/2015/06/a-
nova-roupa-da-direita/>. Esses grupos se aproveitaram das manifestações de junho de 2013, que se iniciaram 
com reivindicações por direitos (agenda do transporte coletivo em São Paulo até educação de qualidade), e 
acabaram criando um ambiente propício para cooptação desta energia política pela direita política acima 
mencionada.  
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luta de classes e as diferentes formas pelas quais os grupos populares vêm lutando por igualdade, 

reconhecimento e pertencimento. 

Do século XIX, pode-se destacar nada menos que a independência política formal em relação a 

Portugal, a abolição formal da escravatura como base do processo de acumulação capitalista no país, e 

a proclamação da República como coroamento do processo de independência política e início da 

disputa por um Estado verdadeiramente nacional, de pretensões universalistas, voltado à promoção do 

interesse geral e do desenvolvimento para o conjunto da população em toda sua extensão territorial. 

Do século XX, deve-se dar destaque aos processos – ainda em curso – de autonomização industrial e 

tecnológica, de rápida e caótica urbanização, de intensa recomposição populacional no sentido campo-

cidades, norte-nordeste ao centro-sul, e não menos importante, ao difícil e tortuoso processo de 

democratização do Estado, do (acesso amplo ao) mercado e da própria sociedade brasileira. 

Como corolário desses 200 anos anteriores de construção nacional, o Brasil adentrou o século XXI de 

modo muito mais heterogêneo e complexo. No entanto, ao longo da década compreendida, sobretudo 

entre 2004 e 2014, delinearam-se as grandes tendências de seu processo histórico de desenvolvimento 

neste século. Grosso modo, a ideia de um desenvolvimento nacional soberano, includente, sustentável 

e ... democrático6. 

Portanto, o movimento de ruptura democrática e social que se encontra em curso no instante em que 

este texto é escrito, representa muito mais que um episódio adverso da conjuntura política. Trata-se, a 

bem da verdade, de um movimento conservador e reacionário (além de ilegal e imoral, posto não 

haver razões jurídicas nem de outra espécie para tal), proveniente de segmentos atávicos da sociedade 

brasileira, no sentido de promover não apenas uma ruptura constitucional por si só de gravíssimas 

implicações político-institucionais a futuro, mas, sobretudo, uma ruptura do processo histórico de 

construção e afirmação da Nação que, duramente, sobretudo desde a Constituição de 1988, vinha 

buscando se afirmar no país, assentado nos valores supracitados da soberania; da sustentabilidade 

ambiental, produtiva e humana; da democracia como valor e método de governo; e da inclusão social e 

territorial com equidade, como objetivos maiores da sociedade brasileira. 

É contra mais esse momento de ruptura democrática da vida brasileira que algo como 550 manifestos 

da sociedade civil e comunidade internacional foram identificados, apenas entre fins de 2015 e meados 

de 2016, posicionando-se e atuando em prol não apenas da restauração institucional do país, mas 

também em favor do fortalecimento do Estado de direito, dos princípios e valores republicanos e do 
                                                        
6 Ainda que eivado de contradições, os últimos governos permitiram ao Estado reconhecer alguns direitos 
das classes populares, atenuando gradativamente privilégios seculares das elites nacionais. Se esse 
movimento já era incômodo aos barões e baronesas no período de bonança econômica (influenciado pelo 
cenário internacional), a insistência da população em reeleger a presidente Dilma apesar da chegada da 
crise econômica ao país tornou-se insuportável aos tradicionais donos do poder. Não reconheceriam, 
portanto, os resultados das urnas. Os fatos são noticiados, os processos instruídos e julgados, os áudios são 
vazados, as batidas policiais realizadas, as reputações assassinadas... nesse universo de “gente diferenciada”, 
tudo ocorre se, e apenas se, servem ao golpe. 
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processo histórico de construção e afirmação da vontade nacional popular, que já havia sido expressa 

eleitoralmente por quatro vezes seguidas neste século XXI. 

Pelo Quadro 01 abaixo é possível ver que, por trás da elaboração de tais manifestos, há pessoas e 

personalidades de todas as classes sociais e de todas as grandes regiões do Brasil. Há signatários de 

praticamente todos os movimentos, organizações e entidades sociais, culturais, acadêmicas, religiosas, 

sindicais e políticas, amplamente representativos das virtudes e pujança do povo brasileiro. Fica 

cristalino, portanto, que o golpe de Estado havido no Brasil em 2016 é contra todos nós, e a favor 

apenas de uma elite política e empresarial minoritária, portadora de um projeto conservador e 

antipopular. 

QUADRO 01 – Perfil Resumido dos Manifestos Contra o Golpe e pela Democracia 
no Brasil 

Cidadania ativa, 
movimentos cultural, 
artístico, intelectual e 

demais coletivos 
contra o golpe 

Movimentos sociais das periferias; assessorias técnicas em habitação de interesse social; frente antifascista pelas 
liberdades democráticas; movimento popular da economia solidária; rede em defesa da humanidade; ex-
integrantes de comissões da verdade; economistas, estudantes e profissionais da área; maranhenses contra o 
golpe; carta aberta do campo de públicas; médicos pela democracia; médicos e médicas populares; trabalhadoras, 
trabalhadores e estudantes de enfermagem; assistentes sociais pela democracia; psicodramistas a favor da 
democracia; jornalistas brasileiros em defesa da democracia e dos direitos sociais; fórum nacional pela 
democratização da comunicação; blogs, selos e artistas contra o golpe; representantes do setor de tecnologia da 
informação; associação mundial de rádios comunitárias; cultura pela democracia; psicanalistas a favor da 
democracia; comissão nacional dos pontos de cultura; arte pela democracia na periferia; coletivo de profissionais 
do cinema; coletivo de profissionais do teatro; escritoras, escritores e artistas pela democracia; carta do hip hop 
brasileiro à democracia do brasil; sambistas contra o golpe; profissionais da música unidos na luta pela 
democracia; intelectuais, artistas e advogados gaúchos; tricolores pela democracia; coletivo democracia 
corinthiana; manifesto ambientalista a favor da democracia; profissionais do rural pela democracia; articulação 
nacional de agroecologia; manifesto slow food; chefs de cozinha contra o golpe. 

Movimentos sociais e 
entidades religiosas 

contra o golpe 

Frente Brasil Popular (FBP); Frente Povo sem Medo; Fórum 21; Frente Ampla de Trabalhadoras e Trabalhadores 
do Serviço Público pela Democracia; União Nacional dos Estudantes (UNE); União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (UBES); Associação Brasileira de ONGs (ABONG); Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas (IBASE); Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC); Oxfam Brasil; Instituto Pólis em defesa 
da democracia e do direito à cidade; Instituto Paulo Freire; Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES); 
Manifesto de Entidades Nacionais de Educação (Abdc, Anfope, Anpae, Anped, Cedes, Fórumdir); Fórum de 
Educação Popular (FREPOP); Manifesto dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Brasil; 
Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA); Entidades do Movimento Negro; Rede Quilombação (Raiz 
Movimento Cidadanista); Mulheres Negras pela Democracia e Contra o Golpe; Marcha Mundial das Mulheres; 
Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB); Movimento de Mulheres Camponesas; Movimento LGBT 
Unificado; Liga Brasileira De Lésbicas (LBL); Coordenação do Movimento Nacional de Direitos Humanos; 
Central de Movimentos Populares; Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis; Povos do Campo (Teia 
dos Povos); Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); Cáritas Brasileira (Comissão Pastoral da Terra 
– CPT, Conselho Indigenista Missionário – CIMI; Conselho Pastoral dos Pescadores – CPP; Serviço Pastoral dos 
Migrantes – SPM); Ao Povo do Axé; Povos de Terreiro; Povos e Comunidades Tradicionais do Sul do Brasil; 
Manifesto de Evangélicos pelo estado de direito; Igreja Presbiteriana Unida do Brasil; Muçulmanas e 
Muçulmanos contra o golpe. 

Organizações 
sindicais, associações, 

conselhos, 
conferências e classe 

política contra o golpe 

Governadores do Nordeste; Prefeitos de Capitais contra o Golpe; Líderes Partidários e Dirigentes do PT, PMDB, 
PCdoB, PP, PSD e PROS; Militância do PSB; Nota Oficial do PDT sobre o pedido de Impeachment; Nota do 
PSOL - a saída é pela esquerda; Nota da Fundação Lauro Campos (PSOL); Comissão Política do PCdoB; Central 
Única dos Trabalhadores (CUT); Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF); 
Federação Única dos Petroleiros (FUP); Líderes de Sindicatos de Metalúrgicos, Químicos, Bancários, 
Comerciários e Trabalhadores em Geral; Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (FISENGE); 
Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo (SASP); União Nacional das Cooperativas da Agricultura 
Familiar e da Economia Solidária (UNICAFES); Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior (ANDES); Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP); Conselho 
Nacional de Educação (CNE); Fórum Nacional de Educação (FNE); Conselho Nacional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF); Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES); Conselho Federal de Psicologia; Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (ABRASCO); Conferência Nacional de Direitos Humanos; Conselhos Nacionais de Políticas 
Públicas; Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA); Federação Nacional dos 
Jornalistas (FENAJ); Conselho Federal de Economia; Associação dos Docentes da Unicamp (ADUNICAMP); 
Associação de Docentes da UFRGS; Associação Brasileira de Antropologia; Associação de Linguística Aplicada 
do Brasil. 

Mundo acadêmico e Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP); Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); 
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meio jurídico contra o 
golpe 

Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Conselho Universitário da 
Universidade Federal do ABC (UFABC); Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação; Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação; Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo; Associação dos Docentes da USP; Manifesto dos 
Docentes do IFCH-Unicamp contra o golpe e o governo ilegítimo de Temer; Alunos do Instituto de Estudos da 
Linguagem da Unicamp (IEL/Unicamp); Comunidade da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (FACE/UFMG); Manifestação dos Professores de Antropologia da UNB em defesa da 
democracia e da cidadania; Professores e Professoras da UFBA em defesa da democracia e contra o golpe; 
Manifesto dos Professores Universitários do Vale do São Francisco em defesa da democracia e contra o golpe; 
Professores e Servidores da UFPB, UFCG, IFPB e UEPB; Professores, Educadores, Estudantes e Pesquisadores 
de Caruaru em Defesa do Restabelecimento do Estado de Direito; Comitê das Humanidades do Amazonas; 
Comunidade Acadêmica da Universidade Federal de Rondônia; Ato pela Democracia da Universidade Federal do 
Tocantins (UFT); Núcleos Temáticos de Estudos e Pesquisas da UFAL - Campus Sertão (Alagoas); Reitoria da 
Universidade Federal do Ceará (UFC); Colegiado do Curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará - 
Campus Sobral; Comunidade Acadêmica das Universidades Públicas do Mato Grosso do Sul; Professores da 
Universidade Federal de Santa Maria – RS; Coletivo de Estudantes da Universidade Mackenzie pela Democracia; 
Coletivo de Professores da Universidade Metodista em Defesa das Instituições Democráticas; Centro Acadêmico 
22 de Agosto (Direito/PUC-SP); Conselho de Gestão e Políticas da PUC-Minas; Comunidade Acadêmica da 
PUC-Rio; Pesquisadores e Estudantes Brasileiros no Exterior; Professores Constitucionalistas; Carta Aberta dos 
Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UNB); Coletivo de Professores da Faculdade 
de Direito do Recife (UFPE); Comunidade Acadêmica da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Manifesto de Constituintes à Nação; Juristas em Defesa da 
Constituição e do Estado de Direito; Juristas, Advogados e Ex-Presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB); Associação Juízes para a Democracia; Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA); Coletivo de Juízes Trabalhistas; Promotores e Procuradores 
do MP, MPF e MPT; Associação Nacional de Defensores Públicos (ANADEP); Associação de Advogadas e 
Advogados Públicos para a Democracia; Advogados e Advogadas em Defesa da Constituição, do Estado 
Democrático de Direito e da Justiça Social; Carta de Curitiba em Defesa da Democracia; Federação Nacional dos 
Estudantes de Direito. 

Servidores públicos 
pela democracia e 

contra o golpe 

Frente Ampla de Trabalhadoras e Trabalhadores do Serviço Público pela Democracia; Servidores do Poder 
Judiciário e do Ministério Público da União; Membros do Ministério Público; Manifesto das Defensoras e 
Defensores Públicos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito; Manifesto do Conselho Nacional 
de Ouvidorias das Defensorias Públicas; Policiais Antifascismo pela Legalidade Democrática; Trabalhadores do 
Banco Central contra o golpe; Auditores Fiscais do Trabalho e da Receita Federal do Brasil; Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores do IBGE; Confederação Nacional de Trabalhadores em Seguridade Social (CNTSS/CUT); 
Federação Nacional de Assistentes Sociais; Manifesto do Conselho Deliberativo da Fiocruz em defesa da 
democracia e do estado de direito; Coletivo de Analistas Técnicos de Políticas Sociais em defesa da democracia; 
Professores de Institutos Federais de Ensino Superior (PROIFES); Federação de Sindicatos de Trabalhadores 
Técnicos-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (FASUBRA); Confederação dos 
Trabalhadores do Serviço Público Municipal (CONFETAM/CUT). 

Manifestações 
estrangeiras contra o 

golpe 

Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos; ONU Mulheres; Secretaria-Executiva da Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL/ONU); Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos (OEA); Secretaria-Geral da UNASUL; Declaração do Comitê Diretivo e da Secretaria-Executiva do 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Manifesto do GT de Integração Regional e Unidade 
Latinoamericana e Caribenha do CLACSO; Fórum Universitário do Mercosul; Federação Sindical Mundial; 
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe; Association for Progressive Communications 
(APC); Entidades de Comunicação Latino-Americanas; Confederação de Trabalhadores Argentinos (CTA); El 
Frente Amplio del Perú; Comunicado de La República Bolivariana de Venezuela; Las Mujeres de Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca; Ministério das Relações Exteriores de Cuba; Movimiento Cubano por la 
Paz y la Soberanía de los Pueblos; Intelectuais e Políticos Britânicos; In Defense of the Democratic Rule of Law 
in Brazil; Intelectuais e Políticos Franceses; Manifeste - Mouvement Démocratique du 18 Mars; Partido 
Comunista Francês; Partido Comunista da Itália; Comunicado de Podemos (Espanha); Partido Operário de 
Unidade Socialista (POUS/Portugal); A Socialdemocracia Alemã; Manifest of Brazilians in the Netherlands 
Struggling for Democracy and Against the Coup D’état; Pesquisadores Estrangeiros; Carta de Membros do 
Congresso dos Estados Unidos da América (EUA). 

Fonte: Cardoso Jr. et al. (2016). Elaboração dos autores. 

A simultaneidade com que ambos os processos – o golpista e o democrático-popular – foram se dando 

no país, já demonstra que, apesar da enorme blindagem midiática e institucional construída como 

estratégia e tática do golpe, partes significativas e representativas da sociedade brasileira e da 

comunidade internacional não se deixaram levar pelo discurso farsesco dominante. Ao contrário, os 

segmentos da sociedade resumidamente identificados no Quadro 01 demonstraram não só imensa 

autonomia crítica e responsabilidade cívica, mas também enorme compreensão e discernimento acerca 

do momento trágico porque passa a nação brasileira. 
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 Cientes do estado de ruptura ora vigente, das suas nefastas implicações para o futuro, mas também 

cônscios do respectivo peso e papel social e político que cada um dos coletivos aqui explicitados 

possui na conformação da história do país, os movimentos, organizações e mais diversos setores da 

sociedade, explicitaram em textos belíssimos e profundos toda sua agonia e indignação com o 

momento e as circunstâncias atuais. 

Estes tantos e tantos manifestos não expressam, enfim, a locução indolente de um setor social 

ilustrado, economicamente bem situado, ou de uma vanguarda que dita aos demais, em tom soberbo, o 

que é que deve ser feito. Eles são a expressão do povo brasileiro, real e tangível, que representa e se 

autorrepresenta, com força impassível. Que exprime o mais profundo e republicano sentimento 

democrático, capaz de perpassar textos e manifestações de todos os Estados da federação. Capaz de 

aglutinar vizinhanças e comunidades locais nas periferias de São Paulo, em Vitória da Conquista ou 

em Manaus; de envolver comerciantes de Fortaleza; de solidarizar auditores da Receita Federal, do 

Ministério do Trabalho ou trabalhadores do Banco Central; de comover Chefes de Cozinha; de fazer 

mobilizar torcedores do Fluminense, do Corinthians e de tantas outras nações do Futebol; de atrair 

grupos de brasileiros que vivem no exterior; de engajar juristas, acadêmicos, lideranças religiosas de 

variados credos; de ateus e de agnósticos. 

Os manifestos expressam, então, a superação dessas clivagens que conformam a experiência social de 

cada um de nós. São felizes em demonstrar que a luta por direitos, pelo cumprimento mínimo e 

essencial da nossa Constituição, pela soberania popular é, sim, capaz de nos unir produtivamente em 

nossa diversidade. Concedem a cada um de nós, brasileiros, esperança de que o devir histórico é 

favorável, de fato, apesar da catarse distópica de agora, pois as centelhas da democracia foram 

plantadas e germinam com força. Elas não estão dormentes agora, como não estiveram em junho de 

2013, nas Diretas Já, no Comício das Reformas na Central do Brasil. Houve e há projetos de Brasil 

que ressoam com harmonia no conjunto desses contextos, e que aparece com força agora, uma vez 

mais agora, com maturidade, força e resiliência próprias. Precisamos continuamente disputar, como 

fazemos agora, o espaço público, convictos de que não estamos sós. 

3. A Pluralidade de Atores em Defesa da Democracia 

Quando considerado o conjunto completo de manifestos mapeados, nota-se um considerável nível de 

representatividade territorial. Para além dos abaixo-assinados com alcance nacional, assinados por 

cidadãos localizados em cada uma das unidades da federação, é possível rastrear notas e petições 

produzidos por grupos de pessoas especificamente circunscritas a domínios territoriais de cada um dos 

26 Estados e do Distrito Federal. Em outras palavras, ainda que estes textos não venham a representar 

necessariamente um percentual expressivo de cidadãos de uma dada unidade territorial, registra-se 
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que, no mínimo, um manifesto por Estado foi composto por uma ou mais coletividades restritas a essa 

localidade.  

De um ponto de vista categorial, ressalta-se, para além dos elementos discriminados no Quadro 1, a 

presença, por um lado, de segmentos claramente pertencentes a hierarquias sociais, de classe ou 

profissionais distintas; por outro, de ordens ou segmentos os quais, abstratamente, poder-se-ia 

argumentar que defenderiam agendas conflitantes ou competitivas. Merecem citação, a partir de tais 

perspectivas, manifestos redigidos por:  

• Agremiações religiosas que professam fés distintas, como “Padres Paraibanos”, “Evangélicos 

Potiguares”, “Budistas e Praticantes Brasileiros”, “Juventude Franciscana”, “Povos De Terreiro”, 

“Coletivo De Muçulmanos”, “Igreja Presbiteriana Unida”, “Grupo Espírita Consciência 

Ampliada”, “Católicas pelo Direito de Decidir” e “Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE)”, 

entre outros; 

• Artistas que desenvolvem distintas formas de arte e músicos filiados a diversos gêneros, como 

“Coletivo de Sambistas”, “DJs e Artistas da Noite”, “Coletivo de Poetas Fluminenses”, “Artistas 

Maranhenses”, “Trabalhadores da Arte e da Cultura da Baixada Santista”, “Artistas Sergipanos, 

“Artistas e Intelectuais de São Paulo”, “Personalidades da Cultura pela Democracia”, “Comissão 

Nacional dos Pontos de Cultura”, “Classe Teatral Carioca”, “Escritoras, Escritores e Artistas”, 

“Artistas, Coletivos e Pessoas Ligadas à Arte em Curitiba”, “Coletivo da Resistência Cultural 

Cearense”, “Coletivo de Artistas da Frente Brasil Popular de Juiz de Fora e Zona da Mata”, 

“Movimento Hip Hop do Brasil” entre outros; 

• Grupos específicos de profissionais de rol expressivo de áreas, como psicanalistas, psicólogos, 

assistentes sociais, economistas, urbanistas, médicos (“Cearenses”, “de Santa Catarina”, “de Mato 

Grosso”, enfermeiros, terapeutas comunitários, engenheiros (“do Rio Grande do Sul”, “nacional”, 

“do Estado de São Paulo”, “da Universidade Federal de Minas Gerais”, “Populares”), jornalistas, 

profissionais da área de tecnologia da informação, arquitetos, farmacêuticos, educadores, 

profissionais da área do petróleo, metalúrgicos, químicos, bancários, comerciários, trabalhadores 

do ramo financeiro, antropólogos, cientistas políticos, linguistas, internacionalistas, historiadores, 

sociólogos, filósofos, agrônomos, advogados (compondo manifestos específicos em regiões como 

Ceará, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Campinas, 

Sergipe, Rio de Janeiro, “da Zona Leste de São Paulo”, Minas Gerais, Mossoró, Bauru, Irecê, 

Jundiaí, Caxias do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal, entre outros). 

• Grupos específicos de servidores públicos integrantes de diversas carreiras, como 

“Trabalhadores da Área de Segurança Pública”, defensores públicos, juízes (compondo manifestos 

específicos em Estados como Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Santa 

Catarina, Goiás, Pará, Ceará); integrantes das carreiras da Receita Federal, do Banco Central, 

Analistas Técnicos de Políticas Sociais, Promotores e Procuradores do Ministério Público, 
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Auditores Fiscais do Trabalho, Servidores da Câmara dos Deputados, Trabalhadores do IBGE, 

entre outros. 

• Cidadãos componentes de minorias de várias modalidades e defensores de diversos direitos 

difusos, como mulheres (“pela Democracia”, “Camponesas”, “Negras do Distrito Federal e 

Entorno”, “Feministas”, “brasileiras”, integrantes da “Articulação de Mulheres Brasileiras”, da 

“União Brasileira de Mulheres”, do “Fórum Permanente das Mulheres de Manaus”), 

“ambientalistas do Rio Grande do Sul”, movimentos LGBT, “Povos e Comunidades Tradicionais 

do Sul do Brasil”, “Povos do Campo”, “Entidades do Movimento Negro”, “Movimento nacional 

dos Catadores de Recicláveis”, “Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça”, “Articulação 

Nacional de Agroecologia”, “Integrantes da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos”, do 

“Núcleo da Luta Antimanicomial de Pernambuco”, entre outros. 

• Documentos de cidadãos não vinculados a grupos ou setores peculiares, e circunscritos a 

localidades específicas, como Curitiba, Jequié, Taubaté, Taquara, Brasília, Americana, Manaus, 

Recife, Belém, Jundiaí, Ponte Nova, Paraíba. E, no âmbito internacional, são registradas petições 

de cidadãos habitantes de Montreal, Finlândia, Paris, Holanda, Lisboa, Argentina e Itália. 

• Outros grupos não estreitamente ligados à militância política, ou que aí atuam de forma 

colateral, como o “Sindicato dos Comerciários de Fortaleza”, “Coletivo Democracia Corinthiana”, 

“Tricolores pela Democracia”, “Manifesto Slow Food”, “Chefes de Cozinha”, entre outros. 

Como se irá apontar na seção a seguir, a heterogeneidade constitutiva desses manifestos não parece ter 

significado empecilho para a defesa de agendas comuns, integradas e vocacionadas para horizontes 

similares ou complementares de desenvolvimento. Trata-se de aspecto que poderá inspirar 

investigações futuras a respeito da viabilidade de se constituir frentes políticas de atuação conjunta, 

compostas por forças sociais multifacetadas – eventualmente um pré-requisito para a superação 

coletiva e programática dos dilemas que conformam a realidade política, econômica e, mais 

amplamente, pública do Brasil contemporâneo. 

4. As Questões abordadas nos Manifestos e seus Enfoques 

Em que pese a circunstância de os manifestos terem sido redigidos por segmentos oriundos das mais 

distintas regiões (em âmbito nacional e internacional), bem como por cidadãos de variadas classes 

sociais, identidades ou perfis profissionais, registra-se que os textos contêm, de forma geral, um rol 

considerável de posições e pressupostos em comum. Podem ser assinalados, em caráter não-exaustivo, 

os seguintes: 

• Defesa do Estado de Direito e da democracia: De forma próxima à unanimidade, os 
manifestos se voltam a defender enfaticamente a Constituição Federal de 1988, seus 
valores e garantias, bem como as legislações infraconstitucionais relacionadas à proteção 
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de direitos sociais e humanos. Propugna-se, igualmente, pelo respeito ao resultado eleitoral 
do pleito presidencial de 2014. Nesse entendimento, muitos dos manifestos analisados 
observam a crise política como decorrente da não-aceitação da reeleição de Dilma 
Rousseff, em um contexto no qual sua vitória ocorrera por pouco mais 3 pontos percentuais 
(a menor diferença entre dois candidatos considerando todas as eleições presidenciais feitas 
desde 1989). Dentro de tal encaminhamento, vários abaixo-assinados voltam-se a criticar a 
atuação de Eduardo Cunha, então Presidente da Câmara, na medida em que teria, desde o 
momento em que passou a ocupar esse posto, buscado inviabilizar o governo de Dilma – a 
partir de expedientes vistos como ilegais, como a repetição de votações no Plenário após a 
derrota de posicionamentos com os quais concordava e que significavam óbices à gestão 
petista. Na mesma toada, órgãos de defesa do Estado e o Judiciário – notadamente a figura 
do Juiz Federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato – sofreriam críticas 
desses segmentos em virtude de posicionamentos vistos como casuísticos, incongruentes 
ou contraditórios – comportamentos assinalados como parciais o bastante para enfraquecer 
a crença na isenção das instituições e, liminarmente, da própria República. Em sentido 
geral, são diversos os manifestos que apontam para a necessidade dos agentes políticos em 
“ouvirem as ruas”. No entanto, apontam inequivocamente para a Constituição e a 
legalidade como alicerces básicos, dos quais não se poderia abrir mão, sob a pena de se 
fazer o país retornar a regimes de exceção. Como exemplos do risco do descumprimento da 
Carta Magna, apontam para a ocorrência recente de delitos como ataques a igrejas, 
invasões de sindicatos e atos de violência contra minorias. Nessa lógica, o desrespeito ao 
texto constitucional abriria precedente para violações legais de toda ordem, dado o 
precedente admitido no mais alto nível normativo. 
 
• Oposição ao Impeachment de Dilma Rousseff: Igualmente, as petições vieram a se 
posicionar, com maior ou menor ênfase, no sentido de rejeitarem o Impeachment da 
Presidenta da República, de forma geral por considerarem frágeis os argumentos 
apresentados pela acusação – relacionados às chamadas “pedaladas fiscais”. Vale registrar 
que vários textos buscam desconstruir as teses que propugnam pelo Impeachment, seja com 
base na atuação “vingativa” do Presidente da Câmara, Eduardo Cunha (que teria aceito o 
processo como retaliação à negativa da bancada do Partido dos Trabalhadores em defendê-
lo na Comissão de Ética da Câmara), seja em virtude da ausência de motivos justificados 
para tanto (falta de responsabilidade ou de responsabilidade objetiva de Dilma, ausência de 
ilegalidade dos atos realizados em face dos posicionamentos pretéritos adotados pelo 
Tribunal de Contas da União, ausência de proporcionalidade entre esses atos e o 
significado do Impeachment, etc). 

 
• Crítica ao “clima de ódio” nas ruas e no debate público: há expressiva ênfase por 
parte dos mais variados manifestos no sentido de que se vive no Brasil o que comumente se 
denomina como “clima de ódio” – um cenário de polarização político-social no qual 
defensores de ideologias divergentes parecem não mais conviver com base em mínimos de 
harmonia e respeito. Há diversos textos que tratam esse contexto em tom de lamento, na 
medida em que se verifica que, nos espaços públicos, o diálogo estaria sendo trocado pela 
intolerância, pelo desprezo ao convívio com quem pensa diferente. Em alguns desses 
documentos, esse ódio é interpretado como decorrente, ao menos em parte, da conquista, 
por parte de segmentos sociais menos privilegiados, de alguns direitos sociais e do acesso a 
certos espaços de convivência antes exclusivos de elites econômicas ou políticas – ou, ao 
menos, das classes médias. Esse estreitamento da pirâmide social, novidade histórica no 
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desenvolvimento socioeconômico do Brasil, teria resultado em expressivo tensionamento 
social, na medida em que esses setores mais bem posicionados não estariam dispostos a 
compartilharem dos bens que, antes, os distinguiam, com aqueles os quais anteriormente 
estabeleciam relacionamento apenas de chefia ou hierarquia. O ódio seria uma resposta a 
esse choque. Politicamente, esse ódio se converteria em propostas ligadas ao pensamento 
fascista, como a perseguição a movimentos sociais e minorias e estratégias de cerceamento 
do debate – como, de acordo com os manifestos, seria o caso do projeto “Escola sem 
Partido”. 
 
• Crítica aos meios de comunicação: há diversas manifestações que atribuem tanto o 
supracitado clima de ódio como a crise política vigente aos meios de comunicação 
tradicionais. A chamada “grande mídia” teria tido papel ativo em estimular a oposição ao 
governo Dilma Rousseff, sem atuar com o devido equilíbrio na cobertura de sua gestão e 
sem questionar a atuação ou a biografia de líderes dos segmentos de contestação, como o 
então Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Da mesma forma, jornais e 
redes de televisão teriam abdicado de discutirem o conteúdo do processo de Impeachment, 
deixando de cumprir o papel, enquanto detentores de concessões públicas, de veículos de 
esclarecimento e de fomento ao debate público. Pelo contrário, ao estimularem ativamente 
a ida às ruas de cidadãos insatisfeitos com o governo Dilma, os meios de comunicação 
teriam contribuído para a criação do clima de polarização supramencionado. 

 
• Apresentação de propostas para que o país supere a crise vigente: são, também, 
consideráveis os posicionamentos das notas e petições selecionadas no sentido de não 
apenas denunciarem a situação corrente, mas também de proporem saídas e alternativas 
para a superação desse quadro – no limite, são apresentadas propostas de desenvolvimento, 
de nação, voltadas a redirecionar, no longo prazo, a trajetória percorrida pelo Brasil. 
Destacam-se nesse sentido ideias relacionadas à ampliação da democracia, principalmente 
a partir de reformas políticas que aproximem representantes e representados, fortaleçam 
partidos programáticos, ampliem os níveis de participação popular na gestão pública e 
reduzam a influência do setor privado no Congresso; a regulação dos meios de 
comunicação, de forma a assegurar a veiculação de uma pluralidade maior de ideias, de 
assegurar o direito ao contraditório e a não-manipulação das informações jornalísticas. 
Também são propostas outras reformas estruturais, como a reforma agrária, de forma a 
ampliar o acesso à terra; a defesa do meio ambiente, trocando-se o investimento 
concentrado no agronegócio para soluções sustentáveis; e a ampliação do alcance e da 
qualidade dos investimentos educacionais, com valorização do ensino público e laico. 
 
• Preocupação com a corrupção, mas em termos distintos dos defendidos por aqueles 
favoráveis ao Impeachment: observa-se em rol considerável de documentos a ênfase dada 
ao problema da corrupção no Brasil. O que é digno de nota, no âmbito desta análise, é que 
possivelmente foi a corrupção um dos fatores centrais na determinação da crise política e, 
mais propriamente, da pressão de grupos em favor do Impeachment de Rousseff – muito 
embora os escândalos vindos a público a partir da Operação Lava Jato não atingiram, à 
época, a Presidenta, nem fundamentaram o relatório que deu causa ao processo na Câmara 
dos Deputados. A questão, como já enunciada acima, é que os autores das petições 
concordam com a centralidade da corrupção como um problema público nacional, mas 
entendem que: 1) os processos de investigação e julgamento precisam ocorrer de acordo 
com o devido processo legal, em respeito ao contraditório e à ampla defesa; 2) trata-se de 
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um problema sistêmico, não circunscrito a algumas pessoas ou partidos políticos, o que 
significa que seu efetivo combate não pode prescindir de uma atuação isenta por parte do 
Judiciário e dos órgãos de defesa do Estado. De outra forma, as operações policiais 
tenderiam a significar não mais do que mecanismos de perseguição política. Nesse sentido 
é que em diversos textos há manifestações críticas a eventos como a condução coercitiva 
do ex-Presidente Lula para depoimento e o vazamento à imprensa de diálogos entre ele e 
Dilma Rousseff, gravados ilegalmente em março de 2016. Em outras palavras, apesar da 
compreensão de que a corrupção constitui, de fato, uma questão importante, não é visto por 
esses grupos como válida a transgressão da lei em nome de um “bem maior”, isto é, o 
aumento da eficácia no enfrentamento a esse mal. 
 
• Questionamentos sobre o governo ilegítimo: dentre os manifestos redigidos após a 
assunção da Presidência por Michel Temer, são unânimes as ponderações a respeito da 
ilegitimidade de seu governo e, particularmente, de decisões por ele tomadas apesar de sua 
condição de chefe de governo em caráter titubeante, vale dizer, pretenso realizador de 
reformas profundas sem anteparo democrático crível. Como exemplos nesse sentido podem 
ser citadas questões como a proposta de reforma trabalhista e previdenciária, o avanço a 
respeito da redução da maioridade penal e da revogação do estatuto do desarmamento, a 
extinção, em primeiro momento, do Ministério da Cultura, bem como o rebaixamento 
institucional da Controladoria-Geral da União, etc. 

De forma talvez surpreendente, são minoritárias as manifestações que se destinaram especificamente a 

defender o Partido dos Trabalhadores, a então Presidenta Dilma Rousseff ou o ex-Presidente Lula. 

Com efeito, alguns documentos buscam ressaltar o que percebem como um legado positivo da gestão 

Lula, ao tempo em que expressam críticas à forma com que a política econômica vinha sendo gerida 

pela equipe ministerial de Dilma.  

Finalmente, mas não menos relevante para os fins analíticos aqui propostos, registre-se que alguns 

manifestos, em especial aqueles redigidos por grupos minoritários, voltam-se a reconhecer a existência 

de alguns avanços relevantes em políticas públicas implementadas pelo Governo Federal ao longo dos 

últimos anos, ainda que vários ressaltem seu caráter limitado e insuficiente. Fundamentalmente, 

contudo, temem que eventos como o Impeachment possa significar a reversão parcial ou completa 

desse legado – ou, até mesmo, o retrocesso capaz de botar em xeque os mínimos garantidos pela 

Constituição de 1988 – de tal forma que, nas petições assinadas por esses grupos (ou por atores 

internacionais que atuam como partes interessadas dessas agendas), busca-se enfaticamente apontar 

para esse risco de desconstitucionalização de direitos. Por sinal, é em face principalmente desse 

elemento que não apenas estas notas, mas diversas outras, das mais variadas forças sociais, assinalam 

o processo em curso no Brasil como um “golpe”. No caso, um golpe parlamentar ou jurídico, de cunho 

distinto daqueles empreendidos por forças militares; mas um golpe justamente pela circunstância de 

ser realizado para a implementação de agendas não consagradas ou vencedoras nas eleições 

presidenciais (ou mesmo autorizadas, em tese, pela Constituição), ainda que levado a cabo a partir do 
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cumprimento formal – mas não material – de alguns dos procedimentos técnicos para que venha a 

acontecer.  

De um ponto de vista analítico, chama a atenção, portanto, a preocupação dos autores dos textos em 

questão de explicar esses desenvolvimentos controversos – e, de seus pontos de vista, 

consideravelmente danosos não apenas a si mesmos, mas diversas forças sociais – com base em seus 

repertórios experienciais, suas linguagens e sensibilidades, apropriando-se de um léxico jurídico-

político reconhecidamente técnico para expressar suas objeções a esses movimentos em curso, 

fornecendo riqueza interpretativa própria a tais fenômenos. Eventualmente, tratar-se-ia de um sinal da 

potencialidade de numerosos integrantes da sociedade civil brasileira em discutir questões de relevo 

em alto nível – aspecto reconhecidamente relevante para o enriquecimento das esferas públicas. Parece 

ser dependente, contudo, da pluralização e da democratização dos canais de veiculação e disseminação 

de informações para que passasse a ocorrer como em um círculo virtuoso, transcendendo os meios nos 

quais foram produzidos para atingirem outros contingentes societais. As redes virtuais possibilitam, 

em parte, tal espraiamento – ao ponto de permitir, como no livro utilizado para este artigo, a reunião 

de textos produzidos em variadas comunidades por todo o país. Contudo, tendo-se em vista o alcance 

ainda moderado da Internet no Brasil e o permanente grau de concentração de concessões públicas por 

parte de alguns grupos empresariais, cogita-se que, factualmente, avanços ainda muito mais decisivos 

nessa seara far-se-iam necessários. 

5. Implicações e interpretações: a produção de sentido e o sentido das 
manifestações 

As mobilizações promovidas por um contingente tão multifacetado de atores se, em parte, não 

atingiram os fins a que se propuseram, podem ser apreendidas a partir de dois elementos úteis à 

reflexão sobre o futuro político-institucional do Brasil: a) a força e a consistência da defesa da 

Constituição Federal, dos direitos humanos e da democracia; b) a capacidade de iniciativa autônoma 

de grupos de cidadãos não vinculados a órgãos tradicionais de mobilização. 

Com relação ao primeiro elemento, sua relevância decorre da capacidade desses segmentos 

ideologicamente progressistas de reivindicarem o Estado de Direito como uma necessidade, um 

mínimo ou um ponto de partida básico, inabdicável. A defesa da legalidade, por evidente, não é 

novidade histórica no Brasil. Pelo menos dois movimentos relevantes de longa data com o mesmo 

propósito podem ser registrados: a Liga da Defesa da Legalidade, lançada em agosto de 1955 para 

assegurar a realização de eleições presidenciais diretas naquele ano, em meio à crise política vigente à 

época após o suicídio de Getúlio Vargas; e a Campanha da Legalidade, voltada a defender a assunção 

da Presidência da República por João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 1961. 
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A defesa dos marcos legais e das garantias inscritas no texto constitucional e, portanto, não a mera 

reivindicação de ideais filiados a determinado campo político-ideológico, significaram a estratégia de 

resistência adotada pelos movimentos de 2016 com relação à ascendência das forças políticas 

conservadoras. Nesse sentido, a defesa da ordem legal por parte dos segmentos mais progressistas 

transferiu aos grupos favoráveis ao Impeachment de Rousseff o ônus da defesa de sua saída com base 

em argumentos extralegais, como o apelo à vontade popular pelo afastamento da Presidenta e a ideia 

de que a mudança traria a recuperação econômica do país. A referência a pressupostos mais voláteis 

como esse viriam, potencialmente, a dificultar a própria defesa do novo governo, conforme seus 

índices de popularidade diminuíam ao longo do tempo.  

No que se refere ao segundo ponto, ressalta-se a capacidade de organização autônoma dos sujeitos 

sociais, os quais demonstraram competência em se articularem para além das instituições 

representativas tradicionais e do próprio Estado. Mais ainda, expressou a capacidade de atores locais, 

regionais e setoriais em veicularem suas defesas sobre questões públicas de alcance nacional, para 

além das preocupações que dissessem respeito à sua própria realidade ou aos seus interesses mais 

corporativos ou imediatos. Viu-se, também, a existência de redes de mobilização intersetoriais, nas 

quais atores oriundos de backgrounds distintos puderam se identificar em causas comuns e, assim, 

tiveram condições de defendê-las como frentes integradas.  

Tais questões podem abrir espaço, ainda que se continue em situação estratégica de resistência, para a 

constituição de redes políticas mais amplas, capazes de propugnarem pela defesa de projetos de 

desenvolvimento não circunscritos a uma ou outra agenda, mas sim a uma visão mais densa de 

sociedade e de nação. Em outras palavras, as mobilizações captadas a partir dos manifestos analisados 

podem criar contexto para a expansão de canais de reconhecimento mútuo entre esses diferentes 

agentes sociais os quais, apesar das particularidades de cada um, comungam por visões próximas 

sobre como deve ser o Brasil no futuro. E, na medida em que tais articulações possam avançar, cria-se 

a possibilidade de que os entendimentos de parte a parte sobre os elementos que devem constituir esse 

porvir para o país venham a se enriquecer: os nós conectando, por exemplo, as visões dos engenheiros 

sobre o desenvolvimento da infraestrutura, dos professores sobre as estratégias de educação básica e 

sobre a função social da universidade, dos jornalistas sobre as formas que se deve dar à comunicação 

pública, dos médicos sobre as prioridades a serem buscadas na saúde pública, dos operários a respeito 

das condições de trabalho consideradas minimamente dignas etc., poderão se coadunar em programas 

políticos axiologicamente coerentes no futuro.  

Em suma, a complexidade da situação política do país viu florescer o desenvolvimento e a potencial 

consolidação de forças de resistência capazes de expandir os canais e as formas vigentes de 

manifestação de suas visões de mundo e de participação na esfera pública. Vê-se, enfim, que em meio 

a um cenário político tortuoso – a assunção do poder por um governo a partir de um processo 

juridicamente controverso, acompanhado de crescentes níveis de impopularidade do Presidente – tem-



 

ST 10 – ESFERAS PÚBLICAS NÃO GOVERNAMENTAIS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo e Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1386 

se um possível fortalecimento da participação popular, para além e para fora do Estado. 

Prospectivamente, portanto, os manifestos aparecem como uma oportunidade para a compreensão de 

uma das formas adotadas de resistência e contestação por parte de expressivos contingentes sociais. 

Eles expressam uma gramática própria, que permite aos seus autores contar o seu ponto de vista sobre 

os problemas públicos, e de registrar para a posteridade os seus desejos e aspirações – de forma 

organizada e permitindo claramente a observação dos lugares de fala de seus emissores. Nesse sentido, 

permitem a compreensão de dimensões e subjetividades não necessariamente captadas a partir da 

observação de movimentos de rua, daí a riqueza da análise de tais textos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A sociedade brasileira não cabe no projeto 
liberal-conservador de desenvolvimento! 

Desde a divulgação oficial dos resultados das eleições gerais brasileiras em fins de 2014, anunciando a 

legítima reeleição da presidenta Dilma Rousseff para seu segundo mandato, teve início uma grande 

articulação conservadora em torno do objetivo, primeiro, de inviabilizar na prática as ações do 

governo eleito, e depois, derrubá-lo como consequência do anterior. 

Por outro lado, como já amplamente documentado em vários livros recentes que já tratam do golpe de 

2016 no Brasil (como por exemplo, dentre outros: VÁRIOS AUTORES, 2016; GENTILI et. alli, 

2016; GUIMARÃES et alli, 2016; PRONER et alli, 2016; JINKINGS et alli, 2016; SOUZA, 2016), 

há uma reação pacífica e contundente de personalidades e setores organizados da sociedade e 

população em geral contra o golpe em curso. 

Desta maneira, por tudo o que foi dito antes, o projeto golpista de desenvolvimento, se é que se pode 

chamar de desenvolvimento o ideário liberal-conservador ora em curso no Brasil, deixa claro que a 

discussão não é tanto saber se a Constituição de 1988 cabe ou não cabe no orçamento nacional. Muito 

mais importante a constatar é que a própria sociedade brasileira, em sua heterogeneidade, diversidade, 

desigualdades, pluralidade e necessidades, enfim, é esta que definitivamente não cabe no projeto 

golpista. 

Em outras palavras, como reduzir a plêiade de manifestações, interesses e necessidades políticas, 

econômicas, sociais, culturais, raciais, sexuais, etárias, artísticas, religiosas, intelectuais, internacionais 

etc. de uma nação como a brasileira a um ideário ideológico elitista e excludente? Simplesmente 

impossível! 

Então, a questão não é ajustar e restringir artificialmente toda a grandeza e pujança da sociedade 

brasileira a leis fiscais e parâmetros orçamentários como se leis e parâmetros fossem imposições da 

natureza. A questão é justamente buscar os arranjos políticos, sociais, institucionais capazes de melhor 

compatibilizar capacidades estatais e societais, instrumentos governamentais e de mercado, no sentido 

da ampliação democrática da nação – ao invés da sua castração. Para tanto, torna-se imprescindível 
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redefinir o papel do mercado e da acumulação capitalista em suas relações com o Estado e o poder 

público instituído. 

Neste sentido, é necessária uma reflexão que vincule o tema da Administração Pública a um projeto de 

desenvolvimento e a outra concepção de Estado. Isso é especialmente importante para que a 

perspectiva de desempenho governamental se volte na direção de certa reativação do Estado para a 

construção de um projeto de desenvolvimento soberano, inclusivo e democrático. Neste caso, 

remontar o sistema político nacional e aperfeiçoar as estruturas de planejamento e gestão do Estado 

são tarefas essenciais para mobilizar capacidades estatais e instrumentos governamentais em prol do 

projeto político e social acima sugerido, que atenda aos interesses da maioria da população. Este é o 

cerne de uma reforma contemporânea do Estado e da Administração Pública no Brasil e por onde ela 

deveria começar. 

  



 

ST 10 – ESFERAS PÚBLICAS NÃO GOVERNAMENTAIS 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo e Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1388 

Referências 

CARDOSO JR, J. C. et alli (orgs.). Resistência e Contestação: sociedade brasileira e comunidade 
internacional contra o golpe. São Paulo: Ed. FPA, 2016. 

GENTILI, P. (editor). Golpe en Brasil: genealogia de una farsa. Buenos Aires: CLACSO; Fundación 
Octubre; UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, 2016. 

GUIMARÃES, J. et alli. (organizadores). Risco e Futuro da Democracia Brasileira: direito e 
política no Brasil contemporâneo. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2016. 

JINKINGS, I. et alli. (organizadores). Porque Gritamos Golpe? Para entender o impeachment e a 
crise política no Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial, 2016. 

PRONER, C. et alli. (organizadores). A Resistência ao Golpe de 2016. Bauru: Canal 6, 2016. 

SOUZA, J. A Radiografia do Golpe: entenda como e por que você foi enganado. São Paulo: Ed. 
Leya, 2016. 

VÁRIOS AUTORES. Brasil: golpe de 2016. Madrid: Ediciones Ambulantes, 2016. 



História da 
Administração 
Pública – Política 
e Democracia: 
Reflexões & 
Ações 
objetiva correlacionar questões 
referentes à política e à 
democracia brasileiras à 
perspectiva analítica propiciada 
pelas problemáticas advindas 
da administração pública. 
Propõe-se o debate sobre os 
períodos “pré” e pós-formação 
da administração pública, tanto 
no Estado português, com os 
princípios de soberania, justiça, 
autonomias, corporações e 
espaços de poder instituídos, 
como no brasileiro. coordenação 

Ricardo J. de A. Marinho – UNIGRANRIO | RJ 

Renata Bastos da Silva – UFRJ | RJ 

ST. 11 

. 



 

 
1390 

Anais do Encontro Nacional de Ensino 
e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 
 

 
 
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PRIMEIRO BIÊNIO 
DO GOVERNO CAMPOS SALES 

José Marcio Figueira Junior, Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro  | NEAG – UFRRJ 

RESUMO 
Este trabalho busca estudar, através da ótica da História da Administração Pública, o início do Governo de 
Campos Sales, recortando sua candidatura e seus dois primeiros anos (das eleições e posse, ocorrida em 1898, 
até as articulações para as eleições legislativas ocorridas em 1900) o que inclui sua pauta de composição 
ministerial de governo e articulação para uma tentativa de harmonização entre os Poderes Executivo e 
Legislativo. Ou seja, a administração que estava vigente quando, posteriormente, a Política dos Governadores foi 
articulada. Dentre os poucos estudos que dizem respeito ao período entre a Proclamação da República (1889) e a 
Revolução de 1930, denominado Primeira República para alguns autores e República Velha para outros, a 
Política dos Governadores de Campos Sales (cujo governo foi de 1898 a 1902) se destaca, devido à importância 
substantiva que o referido processo histórico teve em sua execução e momentos posteriores. Porém, como 
amostra da necessidade de estudar o presente recorte, ao analisarmos com mais profundidade o processo no qual 
Campos Sales foi Presidente, é perceptível uma história mais complexa, que não pode ser resumida apenas à 
Política dos Governadores e ao poderio dos potentados locais, mas sim a um processo profundo de múltiplos 
acontecimentos, cuja bibliografia, ainda em construção, tenta esquadrinhar. 
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A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PRIMEIRO BIÊNIO DO GOVERNO 
CAMPOS SALES 

FIGUEIRA JUNIOR, José Marcio 

INTRODUÇÃO 

Não é possível contar a História da Administração Pública no Brasil ou sem levar em conta o Governo 

Campos Sales, visto as relações, fundamentais em qualquer parte do mundo, entre o exercício da 

política e o exercício da administração, levando em conta que nos dois primeiros anos de governo, a 

Política dos Governadores ainda não era uma realidade, mas o modo pelo qual era realizada a 

Administração Pública sim. Mesmo assim, não é possível realizar esta análise sem levar em 

consideração as relações entre União e os Estados ou, por definição, Federação. Esta história, por sua 

vez, resulta no mesmo objeto de análise: a forma singular pela qual este Governo compôs e executou a 

Administração Pública. Assim sendo, estudar essas relações, para enriquecer mais o debate em torno 

deste tema e desta história e dar continuidade à construção da literatura em torno dele, é o objetivo deste 

trabalho. 

Este tema, por si só, já fornece uma primeira dificuldade: explicar bem a nossa história exige estarmos 

sempre além de qualquer fato isolado, o que configura arrojados esforços, dificílimos de recortar e 

encaixar nas etiquetas acadêmicas. Não há meios de analisar nossa formação e nossos momentos, 

sejam bons ou ruins, sem levar este dado em conta. Podemos evidenciar isso através de nosso próprio 

recorte: o Governo Campos Sales tentou, de seu modo e em seu contexto, perceber o que, no Império, 

dava suporte ao funcionamento do Estado de forma mais próxima de uma harmonia e que não figurava 

na organização da República. Com isso, os fatos fundamentais desta história partem dos modos pelos 

quais tentou-se preencher essas lacunas. A título de exemplo já aqui: não havia quem, quando e por 

onde fizesse o exercício da moderação desempenhado, anteriormente, pelo Imperador através do 

Poder Moderador. Outro ponto que também evidencia a afirmação dada foi o fato do Governo Campos 

Sales ter sido decisivo em relação a questões fundamentais da história da República que veio após o 

mesmo, não apenas no que diz respeito ao modo como se desenvolveu até a Revolução de 30 (apesar da 

conhecida e correta importância em casos como a denominada Política do Café com Leite), mas até os 

tempos hodiernos. 

Já é possível demonstrar, assim, que estamos diante de um complexo quadro, tal qual é impossível 

estudar sem levar em conta elementos exteriores a ele. Porém, no que diz respeito ao próprio, algumas 

questões devem ser levadas em conta para que haja organização na reflexão. Com que propostas Campos 

Sales articulou, junto ao partido e supostamente aos eleitores, sua candidatura e sua vitória? Como 

que, objetivamente, a composição do Governo interferiu na Administração Pública? Como o 

Presidente articulava, naquele difícil cenário, as questões próprias da Administração junto ao Congresso 
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Nacional? Essas questões são essenciais para o melhor entendimento dos aparatos políticos utilizados 

no interior do Estado na República em seu início e como isto influenciou no exercício administrativo. 

É necessário primeiramente considerar que, ao mobilizar o Governo Campos Sales, ou seja, sua posse 

em 15 de novembro de 1898 até a posse de seu sucessor Rodrigues Alves em 15 de novembro de 1902, 

a compreensão do mesmo não é possível sem levar em conta algumas questões exteriores ao recorte, 

mas que envolve já a preparação do contexto ocorrido no mesmo, como o que diz respeito à 

candidatura, o programa de governo e o pleito. O foco que iremos dar ao nosso recorte, ou seja, os 

dois primeiros anos (os últimos meses de 1898 e os anos de 1899 e 1900) não anula esta afirmação. 

Afinal, o próprio Campos Sales trabalhou, já no contexto de seu lançamento como candidato pelo 

Partido Republicano Paulista, o que viriam a ser os pilares básicos de sua política e, 

consequentemente, de sua administração. Esse será, por certo, o primeiro ponto que trataremos. 

Outro próximo ponto que trataremos será a forma pela qual foram dados os primeiros passos após a 

vitória eleitoral. Ou seja, a montagem e formação do Poder Executivo. Há, aí, temas interessantes de 

discussão, visto as formas pelas quais o próprio Presidente não apenas articulou a formação 

ministerial, mas é de suma importância a forma pela qual foi o mesmo operou com os chefes de pasta 

em seu governo. 

Após vermos estas questões, investigaremos o ponto no qual estavam localizadas, havia tempo, a maior 

parte das dificuldades do cenário. Trata-se das relações entre os Poderes Executivo e Legislativo, visto 

que a nova Carta Constitucional propunha um experimento estatal diferenciado do formato tal qual era 

realizado ao longo do Império, com base na Carta de 1824. Este formato, por si só, não dava conta das 

lacunas que ficaram sem preenchimento após o início da experiência Republicana, o que significa que 

havia a necessidade da criação de novos instrumentos de articulação política, o que acaba por fornecer 

centralidade às relações entre esses dois poderes. Para estudarmos isso, tomaremos aqui como amostra 

as formas pelas quais o Poder Executivo articulou e aprovou os orçamentos anteriores ao início da 

Política dos Governadores, ou seja, os orçamentos dos anos de 1899 e 1900. 

1. Campos Sales, o Partido Republicano Paulista e o programa de governo 

É impossível analisar, na ótica de nosso argumento, a figura de Campos Sales e o contexto de seu 

mandato como presidente sem levar em consideração a forma pela qual o mesmo foi projetado para tal 

função e como isto se relacionou com o caótico contexto do início da República. 

Neste sentido, cabe se questionar como Campos Sales figurava entre os republicanos e compartilhava 

os ideais presentes no interior dos círculos formados pelos mesmos. Para uma demonstração objetiva 

desta relação pode-se citar o exercício da função de presidente do Estado de São Paulo, com início em 

1896 e renúncia em 1897 para a candidatura à Presidência da República. Esta vinculação supostamente 

colocaria Campos Sales entre aqueles que buscavam a realização do programa federativo, que teve 
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como um de seus resultados parte da imprecisão do experimento realizado na Carta de 1891, cujos 

objetivos podem ser observados no texto de Fernando Abrucio: 

Mas era na questão da autonomia política que todas as províncias, sem exceção, se 
uniram em prol do projeto federalista, porque só neste aspecto poderia haver uma 
“equalização” dos benefícios a todas as unidades da federação. Autonomia política 
significava acabar com o controle que o Poder Central tinha sobre as eleições locais 
e, sobretudo, garantir a eletividade dos antigos presidentes de província, 
transformados em governadores de estado. (ABRUCIO, 1998, p. 33). 

Porém, há já nesta vinculação de Campos Sales à federação atos políticos singulares em relação a 

outros republicanos, no que tange o modo de agir perante o que era proposto e a posterior realização 

destas propostas, principalmente quanto ao projeto federativo, cuja realização estava em construção. 

Estas questões funcionam para nós como evidencias contextuais dos eventuais desacordos políticos e a 

falta de astúcia política na busca por soluções ao que era visto, o que colocava Campos Sales em posição 

diferenciada entre os republicanos, justificada, ainda que não fosse às claras, pela tentativa de 

posicionamento perante o cenário que pode ser ilustrado pela frase de Oliveira Vianna: “Elles se haviam 

contentado até então com um vago programma de aspirações vagas formulado em phrases vagas(...)” 

(VIANNA, 1927, p. 24)1. 

Portanto, esta percepção própria de Campos Sales quanto ao cenário político do momento gerou 

consequências objetivas quando se projetou sua candidatura à Presidência da República, afinal era 

preciso não apenas haver os ideais presentes na Carta de 1891, mas também meios concretos de 

realização dos mesmos. Havia o primeiro, mas não havia o segundo. Assim sendo, quando houve a 

renúncia à presidência de São Paulo e a projeção da candidatura à chefia do executivo da União, houve 

a necessidade de, através dos instrumentos políticos disponíveis, que incluíam seu programa de governo 

e as relações com o seu partido, ou seja, o Partido Republicano Paulista, lidar com a situação tal como 

a mesma se apresentava. 

Neste sentido, a apresentação do programa de governo ao Partido, em banquete, já demonstrou que, 

apesar de vinculado a ele, Campos Sales trabalhou sua candidatura a partir da chave da desvinculação. 

Porém desvinculação a que? Ao espírito faccionário presente nas forças republicanas em tela, como 

demonstrado por Lessa: 

Apesar de ter sido lido durante o banquete, o programa de governo de Campos Sales 
não se caracterizou por conter considerações sobre amizade ou amor. Na verdade, 
manifestou em todos os seus pontos militante aversão aos caprichos, às paixões e 
aos interesses. Apesar disso, importa considera-lo como texto elucidativo de uma 
nova proposta de organização da República, dotada da finalidade de impedir a 
contaminação do futuro do regime pelos seus pecados de infância. (LESSA, 2015, p. 
156). 

                                                        
1 Vale ressaltar que a citada obra de Oliveira Vianna, denominada O idealismo da Constituição, dizia 
respeito ao que motivou e a forma pela qual se deu a Carta de 1891. No contexto no qual foi publicado o 
dito volume, ou seja, no ano de 1927, era possível ver e sentir de forma mais clara as consequências 
políticas, econômicas e sociais do contexto que estamos estudando neste artigo. 
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A partir desta proposição é possível afirmar que o distanciamento das denominadas facções que hora 

dominavam o cenário político brasileiro com base nos partidos existentes foi realizada posicionando-

se em favor do idealismo (apesar de não ser de fato favorável) que vigorava entre os republicanos 

(VIANNA, 1927, p. 29) para, assim, haver a menor oposição e o maior apoio possível por parte desses 

grupos, possibilitando o distanciando das experiências realizadas anteriormente sob o regime 

republicano (GUANABARA, 2002, p. 32) e, assim, abrindo caminho para o que o mesmo sugeria 

como as “soluções puramente republicanas”, ou seja, atos concretos realizados a partir da figura do 

Presidente da República (LESSA, 2015, p. 156). 

Este contexto, cuja consequência foi a vitória eleitoral, nos fornece a base pela qual seguiremos em 

frente neste texto, pois há, já neste ponto, fundamentos essenciais para o entendimento de como se deu 

a Administração Pública. Podemos, aqui, já demonstrar isso a partir do texto de Renato Lessa: 

O manifesto toca também em um dos pontos mais problemáticos do governo 
Prudente de Moraes: o das relações entre Executivo e Legislativo. Para Campos 
Sales, devem elas ser de “cordialidade”, porém reguladas pelo princípio de que “o 
parlamento não governa, nem administra”. Se a tarefa fundamental do governo é 
administrar, segue-se que o parlamento é virtualmente irrelevante no modelo. O que 
deve ser feito é imaginar um mecanismo que neutralize a natural vocação dos corpos 
representativos ao tumulto e à paralisia. Campos Sales acreditava que as relações 
entre os dois poderes não poderiam ser de outra natureza senão harmônicas. (...) um 
presidente imune ao conflito entre paixões; capaz de excluir de sua agenda a 
instabilidade provocada pela competição entre as facções; dotado de controle 
exclusivo, sem delegar poderes, sobre a máquina do Executivo; possuidor de uma 
rígida linha de demarcação entre as suas atribuições e as que restaram do Legislativo. 
Para que tudo isso? Para administrar. (LESSA, 2015, p. 159). 

Assim sendo, é necessário ver como que estas questões pertinentes ao candidato Campos Sales foram 

traduzidas por parte do Presidente Campos Sales. Ou seja, de qual modo o mesmo operou, já após a 

vitória e a posse, para concretizar essas propostas quando a responsabilidade política e administrativa 

de fato deveria se fazer presente. 

2. A composição do Poder Executivo e o modo de operar com o Poder 
Legislativo 

Após a vitória eleitoral, realizada com larga vantagem em relação ao seu adversário Lauro Sodré, 

chegava a hora de realizar a composição do novo governo, o que incluía diversos pontos. O primeiro 

que trataremos aqui é o que tange à composição dos Ministérios. Esta questão é essencial em nossa 

discussão, visto que o tema ministerial possui centralidade ímpar na Administração Pública. 

Havia, por certo, uma reação do Presidente na escolha dos ministros, no que tange os princípios 

elencados pelo mesmo durante a campanha. Das seis pastas (Fazenda, Justiça, Relações Exteriores, 

Indústria, Viação e Obras Públicas, Guerra e Marinha) somente na pasta da Indústria, Viação e Obras 

Públicas, ocupada por Severino Vieira, foi por via da solicitação política, feita por Luiz Vianna, 

Presidente do Estado da Bahia (LESSA, 2015, p. 173). 



 

ST 11 – HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POLÍTICA E DEMOCRACIA: REFLEXÕES E AÇÕES 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

1395 

É interessante, para ficar claro, convocar o próprio Campos Sales: “Como se vê, este ministério 

representa nos seus elementos uma composição planejada e realizada fora das vistas do partidarismo 

político e das conveniências regionais. Era um ministério de administração” (CAMPOS SALES apud 

LESSA, 2015, p. 173). Neste trecho é possível perceber como que o modo de operação ministerial foi 

realizado a partir do afastamento da política partidária, mas a centralização das decisões administrativas 

em torno da figura do presidente, como pode ser observado no trecho de Alcindo Guanabara: 

Organizado assim o Ministério, o Presidente estabeleceu desde logo a regra 
de que ouviria cada ministro isoladamente, em dias certos da semana, ficando 
assim definitivamente abolidas as conferências ministeriais para despacho. 
Concentrou-se destarte no Presidente da República a direção suprema dos 
negócios públicos; dele emanavam todas as deliberações e irradiava-se toda a 
força propulsora da administração. (GUANABARA, 2002, p. 70). 

A partir deste ponto podemos supor uma autocracia no Estado republicano já naquele momento da 

História do Brasil e, com o devido cuidado de recortar, por conta das evidências aqui usadas, este fato 

somente a composição do Poder Executivo, o que nos leva a não apenas constatar esta autocracia, mas 

a refletir os elementos objetivos que a compunham naquele momento. Neste sentido, é possível 

visualizar que a Administração Pública foi realizada já a partir da tradução dos anseios individuais. 

Dentre essas pastas, chama atenção a pasta da Fazenda. O processo de Funding Loan, cujos estudos 

ainda se encontram em construção, foi realizado sob estas condições. É um tema que merece, 

futuramente, reflexões organizadas. 

Vide a estratégia utilizada na composição ministerial, as relações entre os Poderes Executivo e 

Legislativo foram peça chave na organização e foram enfrentadas pelo Presidente nos anos iniciais de 

governo de modo análogo à composição do Poder Executivo, afinal as correlações entre os dois poderes 

eram, por conta de elementos caóticos do passado (ou a falta de elementos organizadores) que ainda se 

faziam presentes na conjuntura, de desequilíbrio, e qualquer tentativa de equilíbrio provinha de busca 

por soluções malfazejas, ensejadas em razão da falta de base prática para organizar a máquina pública. 

Segundo Lessa: 

A crítica de Campos Sales ao passado é elucidativa do padrão político dos anos 
caóticos. Naquele período, ao mesmo tempo que na esfera do Executivo buscava-se 
um comportamento concentrador, a ponto de alterar os equilíbrios políticos estaduais, 
o desempenho do Congresso visava à desconcentração do sistema político, a partir 
da tentativa de afirmar de modo prático a relevância do Legislativo diante do 
Executivo. Com relação a tal dilema, já antes da eleição – através de seu Manifesto 
Eleitoral -, Campos Sales, ao mesmo tempo que reafirmou sua profissão de fé 
federalista, defendeu o que aqui se designa como uma teoria do presidente unitário. 
Seu mote, se tivesse de fato sido cunhado, bem poderia ser este: Os estados são 
autônomos, o parlamento é digno e fundamental, mas quem manda é o presidente. 
(LESSA, 2015, p. 171. Grifos do autor) 

A partir desta chave, é possível compreender como que, mesmo afastando propositalmente a política 

partidária dos instrumentos de apoio para fazer política, não houve o cancelamento da mesma, porém 
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uma forma de fazer a política cujas consequências provinham da articulação pessoal, e as relações 

práticas entre os dois poderes resultaram desta lógica, como podemos observar ainda com Renato Lessa: 

As relações iniciais do governo com o Congresso são idílicas, fato interessante, pois 
a composição daquele poder era a mesma da do período final do governo Prudente de 
Moraes, quando a confusão parlamentar imperava. O Congresso seguia dividido em 
duas facções – Concentrados e Republicanos – ambas apoiando o novo presidente. 
Por perceber que a confusão gera harmonia, Campos Sales obteve tudo que queria 
do Congresso. (LESSA, 2015, p. 173) 

Porém, mesmo com esta lógica de maior harmonia na relação entre os dois poderes, a conjuntura que 

conecta isso com a administração pública se revela mais complexa. Tomemos aqui, para ilustrar essas 

dificuldades, a malograda tentativa de elaboração do Código Civil, projeto este que já havia sido 

tentado por várias vezes ao longo do tempo e que só iria obter sucesso em 1916, durante o governo de 

Wenceslau Braz. Estas tentativas são sugestivas, visto que dentre elas está incluída a realizada quando 

Campos Sales ocupou a pasta da Justiça no Governo Provisório de Deodoro da Fonseca 

(GUANABARA, 2002, p. 107). 

No caso do governo tal qual estamos tratando, com a ocupação da pasta da Justiça por Epitácio Pessoa 

(que foi, futuramente, Presidente da República, no período de 1919 a 1922) o projeto foi elaborado 

pelo cearense Clóvis Bevilaqua, da Faculdade de Direito do Recife. A reação da Câmara ao projeto foi 

vista a política feita entre os dois poderes, de docilidade. Os trabalhos realizados na comissão, com os 

21 membros, um de cada estado, não encontrou outro obstáculo que não fosse por parte da 

discordância dos deputados pernambucanos frente ao discurso de Francisco de Assis Rosa e Silva, 

Vice-Presidente da República e Presidente do Senado Federal2, logo resolvido pelo presidente da 

comissão, J. J. Seabra. Assim, o projeto rumou ao Senado, aonde houve a frustração de sua continuidade 

(GUANABARA, 2002, p. 110). 

Assim sendo, é possível observar objetivamente que, mesmo com as flexões políticas do novo 

governo, permaneciam antigas clivagens localizadas nas relações entre esses dois poderes. Vamos, neste 

momento, analisar exemplos objetivos quanto a isso relacionados mais diretamente com a 

Administração Pública. 

3. Os orçamentos de 1899 e de 1900 

Escolhemos, com o intuito do leitor alcançar a perfeita compreensão de nosso argumento quanto à 

Administração Pública, mobilizar os atos políticos quanto ao orçamento de 1899 e 1900, ou seja, a 

forma pela qual os Poderes Executivo e Legislativo operaram para a aprovação dos mesmos, sendo 

sugestivo o fato de o orçamento de 1899 ter sido votado em conjunto com diversas outras medidas em 

                                                        
2 Vide Artigo 32º da Carta de 1891, que instituía o Presidente da República como Presidente do Senado 
Federal. 
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apenas um mês e meio (LESSA, 2015, p. 173). 

Assim sendo, havia no processo de construção orçamentária o desafio de realizar deliberação sobre a 

base da Administração Pública a partir de um ordenamento sensível entre os poderes da República, o 

que, na percepção de Campos Sales, envolvia aplicar objetivamente a lógica política já ensaiada, ou 

seja, realizar a operação política a partir do discurso do serviço à nação e não aos partidos. A política 

que vigorou entre os Poderes Executivo e Legislativo em relação à Administração Pública foi de 

rompimento com as alianças formadas no Governo Prudente de Moraes. Podemos demonstrar isso 

pela fala do Deputado Lauro Müller, que, ao apresentar no ano de 1898 o projeto que versava sobre a 

alienação ou arrendamento das Estradas de Ferro da União, procurou justificar o rompimento com o 

pacto político relacionado ao governo anterior: 

Não quer o orador recapitular os motivos dessa separação, mas deve salientar que o 
fato de haver um partido elegido um governo não é embaraçoso para vir a combate-
lo, como o fato de não haver concorrido para a eleição não é embaraçoso para vir 
apoia-lo (...) O Sr. Campos Sales, ao assumir o governo, fez duas declarações, cada 
qual mais importante para a vida nacional: disse que era chefe da Nação e não chefe 
de partido, e disse que a sua política seria a política financeira, esperando e 
desejando a concentração de todos os esforços para a reparação de nossas finanças. 
(...) Deixar de corresponder a este apelo, não seria fazer oposição ao Governo, seria 
criar embaraços à República e isto não farão o orador e os seus companheiros, 
porque, se para apoiarem o Governo precisam de pedir licença, para defenderem a 
República não precisam de licença daqueles que tanto a amam hoje (ANAIS DA 
CÂMARA, 08/12/1898 apud GUANABARA, 2002, p. 253). 

Portanto, a partir do cenário econômico visto no Brasil naquele instante, havia a necessidade de ações 

de natureza administrativa, porém as ações que foram mobilizadas inicialmente na Comissão de 

Orçamento da Câmara em 1899 eram baseadas ainda na política econômica realizada no Governo 

Prudente de Moraes. Por conta disso, não houve inicialmente projeto para a receita daquele ano, nem 

por parte da relatoria, realizada pelo Dep. Felisbelo Freire, nem pelos outros membros da Comissão, 

visto que a discussão que estava posta se tratava de reduzir despesas internas e, indo além, estabelecer 

impostos diretos sobre a renda, cuja hipótese afetava em grande medida os anseios do Poder Legislativo. 

Sob essas circunstâncias, foi realizada uma conferência no Palácio do Catete na qual estavam presentes 

a Comissão de Orçamento, o Ministro da Fazenda Joaquim Murtinho e o Presidente Campos Sales, na 

qual a decisão foi, entre eles, a de recriar um projeto econômico do início (GUANABARA, 2002, p. 

248). 

Assim sendo, o novo projeto apresentado à Câmara recriava os impostos sobre vários produtos, como o 

fumo, charutos e cigarros, calçados, velas, produtos farmacêuticos, entre outros. A reação da Câmara 

foi fiel à articulação política advinda do Poder Executivo, votando rapidamente todas as medidas 

relacionadas às questões administrativas. No Senado, houve obstáculos, como em falas de Rodrigues 

Alves, que viria a ocupar, posteriormente, a Presidência da República como sucessor de Campos 

Sales, com mandato de 1902 a 1906. Porém, mesmo com as antigas clivagens ainda existentes, o 

governo saia vitorioso em relação ao aval do Poder Legislativo para seus projetos, sendo o orçamento 
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votado com aumento, por parte dos deputados, da maioria das receitas, como é possível observar na 

tabela a seguir: 

TABELA 01 – Comparação entre a proposta orçamentária do Governo e a 
resultante Lei da Receita do ano de 1899 

 
Fonte: Extraído de GUANABARA, 2002, págs. 255 e 256. 

É possível demonstrar, neste processo, como que o Poder Legislativo cede à política advinda do Poder 

Executivo em relação ao caráter oligárquico dos grupos no Congresso e como isto é decisivo para as 

ações na Administração Pública tal como se deram, visto que, no caso do orçamento de 1899, esta 

questão envolve desde a confecção de um novo plano de propostas econômicas até como elas iam ser 

debatidas e votadas dentro do Congresso. Podemos fundamentar isso a partir do texto de Renato Lessa: 

O aspecto político do país apresentava forte contraste com a situação anterior. Os 
chefes estaduais, garantidos pelo compromisso não intervencionista do presidente, 
empenhado em confinar o conflito político ao interior dos estados, não se constituem 
como focos de oposição. Sua atitude variou desde o apoio mais explícito – como no 
caso do presidente de Minas Gerais – à neutralidade benévola dos gaúchos. (LESSA, 
2015, p. 174). 

Para compreender a história do orçamento de 1900, em relação ao de 1899, é necessário chamar atenção 

para, além das diferenças contextuais possibilitadas pelo andamento do processo histórico, o que inclui 
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o próprio orçamento de 1899, duas diferenças fundamentais: a primeira é a sugestão, advinda do 

Ministério da Fazenda através do Ministro Joaquim Murtinho, de maior discriminação cambial entre o 

papel moeda e o ouro nas receitas e despesas do novo orçamento, visto o acordo de Funding-Loan 

firmado com credores estrangeiros e a crescente dívida externa, cujas cifras deveriam ser incluídas no 

orçamento. A segunda trata-se do imposto sobre o selo. 

Essas duas questões colocaram a necessidade de articulação entre os dois Poderes, visto a necessidade 

de aval do Poder Legislativo. Na primeira, as apresentações das propostas e as fundamentações 

técnicas foram ofertadas pelo próprio Ministro da Fazenda ao Congresso, o que, com a docilidade 

conquistada no tempo de governo até então existente, não houve empecilho de natureza legislativa. 

Na questão relativa aos selos, é interessante notar que o próprio Presidente da República realizou 

articulação, já em sua mensagem de abertura ao Congresso. Vale a citação: 

No que respeita ao selo, é de maior urgência uma lei que defina com precisão, dentro 
do pensamento constitucional, a competência da União, opondo eficaz resistência às 
invasões dos poderes estaduais. Nos arts. 7º e 9º estatuiu a Constituição que, em 
regra, as taxas de selo só podem ser decretadas pelo poder federal e em benefício do 
Tesouro Federal. Só por exceção e nos casos estritamente especificados é que os 
poderes estaduais podem decretá-las. Não obstante a clareza do texto, a desarrazoada 
predileção dos interesses locais, que de todos os modos se manifesta, achou meios 
de chegar, através dos persistentes abusos, à inversão completa dos termos do 
preceito constitucional, excluindo da regra a competência da União, para coloca-la 
dentro dos restritos limites da exceção e vice-versa, tirando os Estados da exceção 
para dar-lhes as amplitudes da regra geral. Muito há concorrido para isso a arguida 
obscuridade da lei de 10 de dezembro de 1896. (...) O certo é que o imposto do selo, 
que produziu em 1891 a renda de 10.400:118$073, em vez de apresentar, como 
geralmente acontece, um aumento progressivo nos exercícios subsequentes, tem, ao 
contrário, apresentado resultados muito inferiores. Isto quer dizer que o Tesouro 
Federal está sendo, todos os anos, desfalcado de uma considerável porção de suas 
rendas, e que esta excepcional solicitude por parte dos órgãos dos interesses locais 
deve servir de estímulo à vigilância daqueles, a quem cabe vetar pelos negócios da 
União. (...) Urge que a União reivindique os seus direitos. (MENSAGEM DO 
PRESIDENTE AO CONGRESSO NACIONAL apud GUANABARA, 2002, p. 
285). 

Através desta articulação, as duas alterações foram incluídas no orçamento sob a lógica da 

sobreposição do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo, vide a aceitação das oligarquias estaduais 

em troca da eliminação dos atritos provenientes da competição política no interior do Congresso 

Nacional. Sendo assim, poucas foram as alterações no orçamento realizadas pelo Congresso naquele 

ano: 
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TABELA 02 – Comparação entre a proposta orçamentária do Governo e a 
resultante Lei da Receita do ano de 1900 

 

Fonte: Extraído de GUANABARA, 2002, p. 288. 

CONCLUSÕES 

Podemos perceber, através do contexto e dos dados demonstrados, que o modo pelo qual foi gerida a 

Administração Pública esteve, em nosso caso, totalmente correlacionado aos atos políticos. Não apenas 

no sentido da necessidade de articulação política frente às necessidades do estado de coisas 

relacionado com a Administração Pública, mas também que a Administração Pública foi utilizada como 

instrumento de articulação política. 

Este recorte do Governo Campos Sales, vale lembrar, ainda é anterior ao processo de construção da 

Política dos Governadores. O processo tal qual ganha esta nomenclatura se deu a partir da 

continuidade deste contexto, como forma de articulação entre os Poderes Executivo e Legislativo diante 

das eleições que renovariam parte do segundo Poder referido, realizadas no ano de 1900, ou seja, no ano 

do segundo orçamento aqui convocado. Frente esta eleição, Campos Sales viu a necessidade de 

articulação por conta de o risco da renovação das casas por via eleitoral atingir o ainda frágil pacto 

oligárquico realizado no interior da máquina do Estado republicano, sem qualquer participação da 

sociedade. Sendo assim, utilizou artifícios do regimento interno da Câmara, ou seja, a forma pela qual 

era nomeado o Presidente da Câmara e quem seria responsável pelo reconhecimento e diplomação dos 

deputados eleitos, incumbindo desta tarefa os poderes locais, de modo que os mesmos decidiam os 

diplomados e, assim, compunham o Congresso Nacional aos seus modos). 

Assim sendo, é necessário refletir que esta armação oligárquica no interior do Poder Legislativo, 

realizada em grande medida pelo Poder Executivo, constituiu a base política pela qual foi, naquele 

momento, realizada a Administração Pública, submetendo os vários elementos das várias pastas 

ministeriais, principalmente os orçamentos da União, às decisões tomadas para atender a poucos, e não 
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à sociedade que ali se fazia presente. Isto era, naquele cenário, algo impensável, porém vale refletir que 

se trata de um aspecto que está na história da Administração Pública brasileira e deve ser 

progressivamente estudado de modo a iluminar a compreensão de todos perante o tema chamando 

atenção quanto à suas especificidades, visto que a discussão remete a situações que são específicas 

daquele contexto histórico. 

Portanto, o cenário demonstra um caso que, mesmo que a História do Brasil enquanto República 

demonstre gradual abertura no que diz respeito a incluir ao longo do tempo a sociedade na coisa pública, 

fornece ainda características que impedem que esta inclusão seja realizada de forma democrática, ou 

seja, que fortaleçam os laços entre os representantes e os representados. Podemos, para ilustrar como 

naquele momento havia reações frente ao modo de operação no interior do Estado, citar uma 

passagem presente no jornal Correio da Manhã: 

Derrubados os planos de parte da bancada paraense, contrariada a manobra que não 
foi executada, graças á correcção do sr. Vaz de Mello, presidente da Camara, os 
deputados paraenses lembraram-se hontem de malsinar a attitude imparcial do 
Correio da Manhã (...) Explicação mesquinha porque, em vez de receber ordens do 
Cattete, como fazem os referidos deputados que só pensam, raciocinam, votam, 
discutem segundo a vontade do sr. Campos Salles, temos opinião própria(...).3 

Assim sendo, este texto gira em torno da proposição do gradual estudo e pedagogia, em relação à 

sociedade, dos procedimentos realizados no interior do Estado, visto que o cenário estudado demonstra 

um caso que, para obtenção de relações mais amistosas entre os poderes da República houve a fuga dos 

caminhos nos quais, na sociedade moderna, há a possibilidade de relações mais democráticas entre a 

sociedade e a Administração Pública. Porém, esta tarefa só pode ser realizada a partir de estudos que 

convoquem como objeto de estudo estes procedimentos e os dispositivos legais. 

  

                                                        
3 ELEIÇÂO DO PARÁ. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 6 jul. 1901, p. 1. 
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RESUMO 
Este artigo apresentará uma reflexão sobre a construção da agenda da Administração Pública brasileira, propondo 
uma discussão a respeito de algumas das propostas de dois intelectuais brasileiros, Visconde de Uruguai e 
Oliveira Vianna, que objetivavam superar alguns traços formativos brasileiros, ou ao menos formular uma pauta 
que contemple que contemple a (re)construção do Estado, principalmente na sua relação com a sociedade. 
Apostamos na suposição de que a permanência de traços que compõe parte da influência de nossa matriz 
formativa é uma questão problemática que dificulta a elaboração de um modelo próprio de desenvolvimento, e, 
que possua, como fim último, uma redefinição da relação Estado/sociedade. Incluímos essa reflexão na seara 
propositiva de análises a respeito da importância da interdisciplinaridade, buscando aproximar o campo 
disciplinar da História com o da Administração Pública, com o intuito de complexificar a literatura de ambos os 
campos. 
Palavras-chave: administração pública; iberismo; pensamento político brasileiro; intelectuais; cidadania. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA: 
INTELECTUAIS, CIDADANIA E REIVINDICAÇÃO IDENTITÁRIA EM UMA 
PERSPECTIVA HISTÓRICA 

SABOIA, Fabiana 

TEIXEIRA, Maria Gracinda Carvalho 

INTRODUÇÃO 

Entende-se que a interdisciplinaridade é uma ferramenta de construção de análise bastante 

significativa no campo das Ciências Humanas e Sociais. Partindo deste entendimento, buscou-se 

aproximar estudos dos campos disciplinares da História e da Administração Pública, com intuito de 

complexificar a análise da formação do Estado brasileiro, no que diz respeito ao arcabouço da 

Administração Pública brasileira. 

Definimos como referencial teórico deste trabalho as obras que versam a respeito do lugar e da 

natureza do pensamento brasileiro, essencialmente na comparação com o que fora produzido nos 

chamados países centrais. Em outras palavras, apostamos como concepção teórica a dicotomia centro/ 

periferia, e tudo que decorre desta análise, principalmente no que foi produzido pelos intelectuais latino-

americanos. 

O horizonte de escolhas diretivas repousa, no Brasil, em uma tradição que se estabelece, 

obrigatoriamente, na direção apontada pelos países mais maduros, político e administrativamente, 

capazes, por isso, de forjarem modelos de ação do Estado, principalmente. 

De acordo com Lynch: 

Do ponto de vista material ou substantivo das ideologias, a percepção de seus autores 
de se encontrarem na atrasada periferia ibero-americana conferiu ao PPB uma 
conformação temática e estilística específica. Dependentes dos modelos culturais 
europeus, que hierarquizavam e definiam os lugares e os papéis das nações a partir de 
uma concepção evolucionista e teleológica do processo histórico, nossas elites 
internalizaram o pressuposto de sua subalternidade e seu atraso de modo a estruturar 
toda a sua cultura política. Toda ou quase toda sua produção intelectual está assim 
relacionada de alguma forma com a constatação do atraso existencial do país diante 
de outra realidade, aquela do “Primeiro Mundo”, identificado como polo positivo 
dessa relação especular, porque associado ao moderno (LYNCH, 2016, p. 82-83). 

O escopo deste trabalho assentar-se na corrente que adota como primordial a intenção de fazer do 

pensamento político brasileiro, representado aqui por Visconde de Uruguai e Oliveira Vianna, parte 

integrante e fundamental do universo de análise da Administração Pública brasileira, em seus mais 

diversos matizes. E que possamos, sem incorrer em anacronismos, retroceder no tempo histórico, 

arqueologizando as ideias, e construindo análises, a partir delas. 

Entende-se, aqui, que o movimento que preconiza a adoção de uma perspectiva histórica 
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“descolonizadora”, já tão abundantemente debatido, ainda é pertinente, na medida em que ainda 

enfrentamos problemas que decorrem deste aspecto. Sergio Wanderley expõe com clareza a urgência 

disso: 

(...) a colonialidade persiste por um longo período, mesmo após a eliminação da 
dominação política do colonialismo, e que impõe a racionalidade da modernidade de 
uma perspectiva racista e meramente europeia. Como consequência, conhecimento e 
realidades locais são encobertos, e, assim, ignorados, pela lógica única da 
modernidade europeia e, portanto, necessitamos da descolonialidade para libertá-los 
(WANDERLEY, 2015. p. 240). 

Cotejamos, aqui, as ideias de Visconde de Uruguai e Oliveira Vianna, surgidas no período 

correspondente à metade do século XIX até meados dos anos 30 do século XX, com a promessa que 

elas serão apenas apresentadas como material de análise também do campo da Administração Pública, 

no que pulsa à construção/ reconstrução do Estado e consequente estruturação da administração pública 

brasileira, no que concerne às suas diferentes vertentes que, influenciaram e também moldaram-se às 

nossas características formativas, ao longo da nossa trajetória histórica. Considerando esta interconexão 

como foco principal de investigação do presente estudo, parte-se de três vetores principais: 

1. A trajetória brasileira, refém do olhar e de escolhas de sua matriz formadora, Portugal; 

2. A sistematização do pensamento político brasileiro, exemplificado na apresentação de algumas 

das ideias destes intelectuais, cujas obras, ou construção de propostas, ainda se apresentam bastante 

pertinentes no estudo da Administração Pública brasileira; 

3. A relação entre os perfis da Administração Pública brasileira e características histórico-

formativas: as permanências e contradições na definição de seus contornos, e o apontamento de 

uma direção imperativa rumo à reflexão do que deve ser a cidadania como objetivo e premissa. 

Trabalhamos aqui, com o reforço na hipótese do iberismo como característica histórico-formativa, 

presente na estruturação da administração pública brasileira, e responsável direto pela dificuldade 

encontrada na criação de modelos próprios de gestão. 

Neste presente estudo, o contato com as ideias de Visconde de Uruguai, e de Oliveira Vianna reforça a 

importância da presença, em qualquer pesquisa do campo da Administração Pública, do conhecimento 

da trajetória histórico-formativa brasileira na elaboração e/ou reformas de modelos da Administração 

Pública. Nesse sentido, registra-se a relevância do tema, uma vez que a literatura especializada de 

Administração Pública ainda carece de estudos que contribuam na elucidação das questões aqui 

apresentadas. Para tal, ressaltamos as dificuldades que enfrenta a gestão pública brasileira, cujo viés 

hegemônico se orienta pela transposição de modelos surgidos na Europa, e Estados Unidos. 

O presente artigo é estruturado em quatro partes, além da introdução do trabalho e das considerações 

finais. Na primeira parte, nos comprometemos a apresentar uma breve síntese da formação histórica 

brasileira, a partir da direção apontada pelo controle de sua metrópole: para isso, autores como Sergio 
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Buarque de Holanda, Frederico Lustosa e Rubem Barboza Filho nos embasarão nesta exposição, 

apontando os principais pontos de estruturação da nossa trajetória histórica, e de nosso ethos, social e 

moral. Na segunda parte, recuperaremos a trajetória de construção do intelectual enquanto categoria 

histórica, referenciando as especificidades de sua atuação no Brasil; basearemos nossa apresentação 

em autores que se preocuparam com esse tema, tanto no que diz respeito a seu desempenho em outros 

espaços, quanto, e mais, especificamente, sua atuação no Brasil: Louis Dumont, Russel Jacoby, e 

Sergio Miceli. Na terceira parte despontará a atuação do intelectual no Brasil, através da dinâmica 

diagnóstico/projeto, na formulação e/ou propostas de reelaboração da agenda do Estado, através do 

que entendemos ser o mote de análise desta apresentação: a oscilação entre os polos de filiação: 

identidade/ modernização, presente na estruturação da Administração pública brasileira. Para tal, 

contaremos com os estudos de Eduardo Déves, Fernando Abrucio e, algumas referências às propostas 

de intelectuais brasileiros que, em sua passagem pelo Estado, tiveram a rica chance de verter suas 

ideias em ações; falamos de Visconde de Uruguai e Oliveira Vianna. A quarta parte terá como 

objetivo a exposição de um anseio reflexivo em torno do papel da Administração Pública na 

(re)construção da cidadania, e plena vivência da democracia no país; Guillermo O’Donnell e 

Wanderley Guilherme dos Santos nos apoiarão em tal empreitada. Em tempos de incerteza e de revisão 

de algumas poucas garantias de direitos, sejam civis, políticos, e/ou sociais, enxergar a Administração 

Pública como caminho importante de impedimento destas perdas, se mostra como primordial, hoje. 

Não se trata da concordância em adotar modelos que não estejam em congruência com o que somos, 

com aquilo que nos tornamos; trata-se de resgatar o sentido da Administração Pública brasileira e sua 

feição individual, partindo do respeito indelével aos direitos individuais, nas suas mais variadas 

expressões, em uma comunidade política em que todos façam parte, e que a auto-organização da vida 

social seja efetivamente alcançada. No contexto da Administração Pública brasileira, o respeito à 

cidadania deve ser o princípio condutor, e o bem coletivo dos cidadãos deve ser o fim último. 

O contato com a literatura do campo da Administração Pública brasileira nos aponta que a adoção de 

modelos para a administração pouco valoriza nossos particularismos, ou acredita que o perfil do Estado 

brasileiro se resume a ações administrativas. 

1. Breve Retrospectiva da Formação Histórica Brasileira: Portugal e a 
Escolha Ibérica 

Entende-se que o mundo ibérico legara aos seus colonizados não somente uma reafirmação da tradição 

aristotélica, mas também uma visão de mundo muito particular presente na construção destas novas 

nações, construção esta pontuada de ações arbitrárias que vinculam o seu passado aos produtos 

ideológicos do mundo moderno e contemporâneo, numa permanente insubmissão aos códigos forjados 

pelo mundo anglo-saxão (BARBOSA FILHO, 2000). 

No processo de colonização, a atuação ibérica guardara suas especificidades, engendrando no novo 
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mundo formas de ser e pensar: 

Em nosso próprio continente a colonização espanhola caracterizou-se largamente 
pelo que faltou à portuguesa: por uma aplicação insistente em assegurar o 
predomínio militar, econômico e político da metrópole sobre as terras conquistadas, 
mediante a criação de grandes núcleos de povoação estáveis e bem ordenados. Um 
zelo minucioso e previdente dirigiu a fundação das cidades espanholas na América. 
Se, no primeiro momento, ficou ampla liberdade ao esforço individual, a fim de que, 
por façanhas memoráveis, tratasse de incorporar a mão forte do Estado fez sentir seu 
peso, impondo uma disciplina entre os novos e velhos habitadores dos países 
americanos apaziguando suas rivalidades e dissensões e canalizando a rude energia 
dos colonos para maior proveito da metrópole. (HOLANDA,1995, p. 95-96). 

O processo de independência de suas novas colônias trouxera ares esperançosos de tempos novos, 

onde, na concepção dos letrados liberais, a liberdade, a justiça, o progresso e a riqueza deveriam 

florescer na América. Cabia então à geração que sucederia a dos libertadores políticos a conclusão deste 

processo, isto é, a elaboração de um conjunto de medidas que visasse a transformação do homem ibero-

americano em cidadão. 

As diferenças entre as Américas são bastante contundentes, principalmente se nos ativermos aos seus 

projetos nacionais: são versões absolutamente opostas do que entendemos ser continuidade: uma 

baseada em pressupostos do individualismo; outra, de natureza essencialmente arraigada em uma versão 

da tradição das relações sociais que na Europa estavam colocadas em xeque: 

As duas Américas (Norte e Sul) se encontram estreitamente relacionadas ao 
universo cultural europeu, mas as diferenças são significativas: enquanto no mundo 
anglo-saxão a independência significou continuidade e o estabelecimento de uma 
ordem que derivava das relações existentes durante a colônia, no mundo ibérico 
pretendia-se manter o passado e estendê-lo para o futuro, ainda que sob a forma de 
países independentes. Por outro lado, era necessário empreender mudanças para que 
fosse possível a manutenção da independência recém-conquistada; e isto implicava 
em manter os vínculos com um mundo ocidental que caminhava a passos largos 
para um modo de reordenamento da vida, inteiramente diverso daquele que vigorava 
na Hispano-América. A manutenção da tradição e o apego ao passado ocorriam em 
consonância com o mundo ibérico de quem esta parte da América era herdeira... A 
herança ibérica impregnou os modos de vida e de pensar da América Hispânica, e a 
compreensão do significado pleno desta herança é indispensável para detectar as 
desventuras e os obstáculos com que a modernidade se deparou (PEIXOTO, 2002, 
p. 08-09). 

Com a independência, as atenções se voltaram para a organização liberal de seu sistema político e para 

a valorização dos supostos que presidem a teoria do liberalismo, implicando com isto um forte 

movimento de recusa à herança ibérica. Era necessário construir novos Estados, com instituições que 

garantissem a ordem e o controle sociais, mas que também conferissem legitimidade aos que 

governavam (PRADO, 1999). 

Porém, a despeito de todos os esforços empreendidos, o passado do homem ibero-americano insistia 

em não se converter em autêntico passado (ZEA, 1976); ele seguia sendo um presente que não se 

decidia a ser história. O liberalismo político e o sistema de representação se mostraram inviáveis em 
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cenários onde não havia cidadãos. Muito embora existam diferenças nos processos de independência e 

constituição dos Estados nacionais, brasileiro e hispânico, um de caráter consensual e outro de caráter 

conflitivo, o dilema quanto ao passado é comum a ambos. 

A América Ibérica necessitava ainda conquistar uma autonomia do intelecto, uma emancipação mental 

(ZEA, 1976). Correntes do pensamento político aportaram por aqui com a função de identificar as 

falhas produzidas pelo liberalismo, sem, contudo, anular as mudanças estruturais obtidas com a sua 

implantação; concentramos nossas atenções no positivismo, que baseado na ideia de progresso, se 

ocupava das questões não equacionadas pelo liberalismo, tais como integração nacional (no Brasil, com 

a Escola de Engenharia), cidadania, educação e a questão indígena. 

O arsenal teórico positivista era bastante atraente: o destaque dado à educação; a condenação da 

Monarquia em nome do progresso, onde a república apareceria como a encarnação da última fase da lei 

dos três estados; a separação entre Igreja e Estado; e a ideia de ditadura republicana, apelando a um 

Executivo forte e intervencionista (CARVALHO, 1990, p. 27). 

Mas os efeitos esperados não vieram com a intensidade desejada. "O apelo à integração e aos valores 

comunitários, feito nas circunstâncias de desigualdade social extrema, de luta intensa pelo poder e certo 

desarranjo financeiro, caía no vazio" (CARVALHO, 1990, p. 31). Nada havia transformado a velha e 

discutida herança ibérica: 

O positivismo, a chamada filosofia do progresso, se mostraria em fins do século XIX, aos olhos de uma 

nova geração, a geração com a qual se inicia a história contemporânea do pensamento da América 

Latina, como a filosofia do retrocesso (ZEA, 1976, p. 409-410). 

Ainda não havíamos conseguido lidar com o nosso passado de modo que ele não fosse um obstáculo à 

modernidade. 

2. O Papel do Intelectual na Elaboração de Diagnósticos para a Nação 

Como nos explica Louis Dumont, o indivíduo, na modernidade, se encontra, por completo, dentro do 

mundo, fruto de acontecimentos que o tiram da condição de subordinado em relação ao mundo: o 

Renascimento, a Reforma Protestante, e coroando, a Revolução Industrial. Eles libertam o homem da 

tutela religiosa e da rede holista, que se vê entregue agora a questionamentos derivados da sua nova 

condição de definidor da própria trajetória (DUMONT, 1999). 

Buscou-se então estabelecer a sociedade ou o Estado possível a partir do isolamento do indivíduo, 

onde o instrumental teórico passou a ser a ideia de contrato, ou em outras palavras, o estabelecimento 

de regras de convivência. Louis Dumont marca a existência de dois tipos de contrato: o de associação, 

estruturado a partir da proteção à liberdade, e o de sujeição, cujos tipos, em maior ou em menor grau, 

representarão tentativas de resolver as questões surgidas com o individualismo: o direito à igualdade e o 
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direito de proteção à propriedade (DUMONT, 1999). 

As propostas que surgiram, cujo objetivo sempre foi o de organizar o mundo, eram dirigidas ao 

indivíduo, na sua qualidade mais primária: o ser, agente, motor de mudanças, cujo caminho era marcado 

pela presença da razão, seja o cálculo utilitário, ou na a razão derivada da ética. O indivíduo liberta-se 

da comunidade e lança-se à multidão; a cidade é o espaço privilegiado deste indivíduo, não importando 

qual é a avaliação feita a seu respeito: cidade como virtude, como vício e para além do bem e do mal, 

pois em todas estas, a cidade é produtora de conhecimento, pois permite a manifestação de novos atores 

sociais e o estabelecimento de suas relações uns com os outros (DUMONT, 1999). 

O papel do intelectual na modernidade se conecta primordialmente à questão da formação do espaço 

público; ao atuar neste espaço, ele se liberta e amplia seu público e suas trocas. A figura do intelectual 

é dotada de autonomia e razão crítica em relação aos poderes constituídos: Igreja, nobreza e Estados 

absolutistas. 

Somado a isso, estão a constituição de espaços acadêmicos enquanto espaços de liberdade do espírito, 

e espaços de vivência urbana, as cidades, abertas a uma inteligência boêmia e produtiva. (JACOBY, 

1990). Todo este processo de constituição do tipo intelectual encontra na cidade o seu lócus 

privilegiado; a cidade como o espaço de exercício da liberdade de formação de cidadãos. 

Seja qual for a interpretação do espaço urbano, a definição do modelo de cidade para este mundo 

conquistado pelo indivíduo passava pela ideia de autonomia urbana, de autonomia do homem na/da 

cidade (ROUANET, 1997, p. 09). Ainda sob o argumento de Sérgio Rouanet, o homem experimentava 

a possibilidade de concretização de uma cidade iluminista, onde ela seria socialmente aberta, porosa 

ao exterior, hospitaleira ao Outro, capaz de absorver a diferença; mas que insistiria numa fronteira – a 

que existe entre a vida urbana e a natureza (ROUANET, 1999, p. 09). 

No Brasil não fora bem assim; se não apenas uma extensão do mundo rural, com suas hierarquias e suas 

casas grande e senzalas, a formação das cidades, de fato, não pode se encaixar no que acima nos 

referimos. 

As povoações, vilas e cidades nasceram na América portuguesa mantendo vínculos estreitos com a 

grande propriedade produtora de gêneros destinados a atender a demanda metropolitana...Como 

indicou Ilmar R. de Mattos, era na “‘cidade colonial’ que os monopólios de colonizadores e colonos 

tinham seu ponto de interseção e isto ocorria de modo diverso da cidade clássica, que se distingue por 

ser núcleo político e mercado, sendo assim um local referido às noções de liberdade e igualdade” 

(MATTOS, 2004, p. 11). 

O intelectual brasileiro de fins do século XIX e começo do XX, desencantado com a ordem liberal 

instituída, ainda que o cenário das cidades tivesse se dinamizado sensivelmente, também guardava esta 

singularidade: havia uma nação a ser construída, e não pelo mercado, como expressão prática do 

indivíduo, e sim pelo Estado, ator protagonista. 
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Ao tentarmos também entender o surgimento e a recepção de suas ideias, além da transformação das 

mesmas em prática corrente, ansiamos em tentar entender um pouco o Brasil, um país que 

experimentava nas primeiras décadas do século XX um período de ebulição, no que diz respeito à 

produção intelectual de seus membros, ávidos em pôr suas ideias a serviço de uma nova direção política. 

O pensar dividia espaço com o executar. Acompanhado por uma preocupação quanto ao que nos impede 

em que nos constituíssemos uma nação, o intelectual, de relação estreita com o serviço público, 

combinou um poder político, conferido pelos seus cargos, com um poder ideológico, expresso pela 

produção e transmissão de ideias, de símbolos e de visões de mundo. Os intelectuais desciam do céu de 

ideias rumo à terra dos fatos e das ações. 

A proposta de Sérgio Miceli para o estudo dos intelectuais no Brasil gravita em torno da mediação 

entre a origem social e os caminhos intelectuais a serem seguidos por estes indivíduos. 

A especificidade do contexto de Miceli está em fornecer um terceiro elemento no ingresso do 

intelectual em um cenário profissionalizado: o apadrinhamento (MICELI, 1979). 

Dentro disso, a noção de campo intelectual, cara ao seu contexto, mesmo que no Brasil incipiente no 

período aqui escolhido (décadas de 20 e 30) não faria com que o indivíduo, no caso aqui, os dois 

intelectuais escolhidos, se destituíssem de suas características; muito pelo contrário, a partir delas, 

desenhasse suas propostas, elaborando estratégias de conservação que reafirmassem padrões estéticos, 

no caso brasileiro, a tradição iberista. 

De influência bourdieusiana, Miceli nos mostra a atividade intelectual como disputa. Aqui, suas ideias 

necessariamente devem ser compreendidas não como propositivas, e sim normativas, ou como parte 

das “estratégias que lançaram mão para se alçarem às posições criadas nos setores público e privado 

do mercado de postos entre 1920 e 1945” (MICELI, 1979, p. 199). 

Aqui, neste contexto, eles devem ser vistos deve ser visto como atores imersos em um debate entre 

agentes e instituições para controle do campo intelectual. E os seus projetos para o Brasil como a 

materialização de táticas de disputa de um determinado olhar a respeito do país a ser reorganizado. 

Dentro do que se entende ser a topologia da estrutura interna do campo, eles devem aparecer imersos 

em um contexto de instituições e hierarquias, que também devem ser apreciados. 

Citando a abordagem de Miceli no estudo: 

Não havendo, na República Velha, posições intelectuais autônomas em relação ao 
poder político, o recrutamento, as trajetórias possíveis, os mecanismos de 
consagração, bem como as demais condições necessárias à produção intelectual sob 
suas diferentes modalidades, vão depender quase que por completo das instituições e 
dos grupos que exercem o trabalho de dominação... O estudo da vida intelectual 
brasileira em seu período de formação constitui uma ocasião privilegiada de 
compreender as modalidades com que a produção literária contribui para o trabalho 
de dominação, contribuição que assume formas mais complexas e dissimuladas num 
campo intelectual dotado de maior autonomia relativa. De outro lado, tal estudo 
permite captar alguns dos determinantes sociais da atividade intelectual que muitas 
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vezes passam despercebidos num campo intelectual mais autônomo, dispondo de 
aparelhos de celebração cuja função básica consiste em encobrir as condições 
sociais que presidem à produção e à recepção das obras (MICELI, 1979, p. 240). 

Está proposta então uma análise que: 

1. Congregue a noção de campo intelectual com a percepção da força de atração do Estado a este 

intelectual em particular, o que nos dá uma ideia de perda de autonomia deste campo, a partir da 

combinação de suas origens sociais (oriundo de uma família de certa decadência oligárquica) e 

sua trajetória intelectual e profissional (um “técnico” a serviço do governo); 

2. Concomitante a isso, a dilatação de uma análise acerca de outras propostas, como por exemplo, 

um estudo comparativo através do embate entre estratégias de conservação e estratégias de 

inovação do campo intelectual brasileiro. 

Para dar conta do tema, uma reflexão só se apresentaria no mínimo satisfatória se combinasse essas 

duas sugestões de exame, abrindo espaço para o que está cercando o tema: a permanência de um 

delineio ibérico na gênese da nação, em todos os seus feitios, em todos os seus atores. 

3. Temas de Análise nas Contribuições de Visconde de Uruguai, e Oliveira 
Vianna 

Família: “conjunto de pessoas que vivem na mesma casa; descendência, íntimo dos seus, família de 

tratamento” i. A semântica do termo remete justamente a continuidades, que partindo de uma mesma 

raiz, se torna responsável pela transmissão de caracteres comuns a seus membros. Incluímos aqui 

homens com pontos comuns, que fazem deles, embora de gerações diferentes, pares de ideais e 

propostas: a trajetória intelectual; o olhar sobre o Brasil real; suas propostas organizativas, de rechaço a 

qualquer importação de modelos de sociedade. 

Formamos aqui uma linhagem de pensamento que começa ainda no Império, passa pela República, e 

guarda ainda hoje uma pertinência no que diz respeito à permanência de nossa herança ibérica como 

responsável pela nossa pouca familiaridade com traços da modernidade. Nomes como Bernardo 

Pereira de Vasconcellos, Visconde de Uruguai, Alberto Torres, e Oliveira Vianna, figuram nesta 

linhagem do pensamento brasileiro, que articularam passado, presente, e um futuro projetado, a partir 

de um conjunto de proposições para uma classe, segundo eles, preparada, para a construção, ou 

reconstrução do Estado, e consequente, da Nação. Visconde de Uruguai parecia ter o "Estado como 

vocação", característica que nos parece comum a boa parte dos intelectuais brasileiros. Conta Mattos 

(1999) que Visconde, pertencente a uma geração que, como sua antecessora, reproduzia uma mesma 

formação intelectual, expressa em um quase concluído curso de Direito na Universidade de Coimbra, 

uma carreira de magistrado, com cargos de juiz-de-fora de São Paulo, juiz do crime e cível da segunda 

vara da Corte, e finalmente com um salto para a política, então como deputado geral, senador, ministro 

da justiça e de negócios estrangeiros, além, é claro, de fazer parte do Conselho de Estado e do Conselho 
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do Imperador. 

Visconde de Uruguai adquiria tal formação, partilhada por outros políticos, que "possibilitava uma 

coesão de ideias e de propostas" (MATTOS, 1999, p. 198) no exercício de suas atividades 

desempenhadas na condição de membro da elite imperial. 

Em 1862, Visconde de Uruguai publica a obra Ensaio sobre o Direito Administrativo, dando pistas a 

respeito da dicotomia que nos acompanha ainda nos dias de hoje: o Brasil real e o Brasil legal; em 

outras palavras, a estruturação da engenharia política do Estado brasileiro não fora bem sucedida no 

sentido da colagem dos pressupostos da boa administração - eficiência, e impessoalidade; o que fora 

definido por Visconde de Uruguai como nossos "vícios". Operando uma minuciosa análise a respeito 

do Direito Administrativo - sua origem, apresentação, possibilidades, e relação com os outros campos 

do Direito-, Visconde de Uruguai estuda as mais diferentes apresentações da administração pública na 

Europa, e conclui que a "versão" portuguesa guarda condições muito peculiares, se comparada às 

demais: " Uma tendência ao aparato... uma administração que peca pela falta de meios e de ação, uma 

cabeça enorme em um corpo entanguido..." (VISCONDE DE URUGUAI, 1862, p. 184). 

"O mal não vem da Constituição" (VISCONDE DE URUGUAI, 1862, p. 190). Se não há nada de 

errado com as leis, como aponta sua meticulosa apresentação, que neste trecho da sua obra toma forma 

de um estudo comparativo das experiências da administração pública- Brasil, Inglaterra, França, 

Portugal, e Espanha, e atenção especial à constituição dos Conselhos de Estado, qual seria o entrave? 

Justamente neste trecho, de traço comparativo, é que Visconde de Uruguai elucida que devemos nos 

espelhar na experiência inglesa, onde, no seu olhar, a atenção à tradição deve se sobrepor à teoria: "As 

reformas existem no espírito público antes de serem convertidas em lei" (VISCONDE DE URUGUAI, 

1862, p. 265). 

O ponto nevrálgico de sua análise reside na centralização como característica principal da 

administração pública brasileira: "sem centralização não haveria Império" (VISCONDE DE 

URUGUAI, 1862, p. 178). Em outras palavras, o perfil centralizador do Estado brasileiro permitiu o 

delineamento deste nosso vasto território; além de um incipiente, mas existente contato entre as regiões. 

Ainda que não descarte práticas descentralizadoras, em trechos que versam, entre outras coisas, na ainda 

difusa relação entre Centro e províncias (outra expressão da atualidade de seu diagnóstico), Uruguai crê, 

e credita à concentração de decisões nas mãos do Executivo (e se tratando de Império, o Poder 

Moderador) a construção da nação brasileira. 

Acelerando o ritmo da história, passando de tempos imperiais para republicanos, a República Velha, 

onde, na esfera pública, os integrantes do Estado, em maciça maioria, ainda atuava de forma a 

privilegiar interesses particulares em detrimento ao bem da maioria, a atuação do Estado, por isso, já 

sob o controle de Vargas, privilegiou práticas centralizadoras, no intuito de reunir, sob o controle do 

Estado, o funcionamento do corpo social, “com ênfase na reforma dos meios (atividades de 



 

ST 11 – HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POLÍTICA E DEMOCRACIA: REFLEXÕES E AÇÕES 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

1413 

administração geral) mais do que na dos próprios fins (atividades substantivas)” (WARLICH, 1974, p. 

28). 

Falamos de linhagem de pensamento, onde, no contexto dos anos 30, tão marcante para a 

administração pública, a modernização administrativa proposta pelo governo de Vargas levou em 

consideração esta marcante característica cultural formativa; a pouca familiaridade do indivíduo com a 

coisa pública, que dava ao Estado e seus condutores plenos poderes de mudança: Oliveira Vianna, 

ideólogo do Estado Novo, é pertencente desta linhagem, e herda muitos dos pontos levantados por 

Visconde de Uruguai. 

Oliveira Vianna reconhece que na tarefa de modernizar o país, dois caminhos se apresentam como 

possíveis: o constituído de técnicas liberais, “quando o Estado deixa ao povo a liberdade de executar 

ele mesmo, espontaneamente, a inovação pretendida pela política que, ele, Estado, adotou ou 

planejou” (VIANNA, 1987, p. 210); e o constituído de técnicas autoritárias, quando o “Estado obriga 

o povo a praticar a inovação, usando da força coercitiva” (VIANNA, 1987, p. 210). “Naturalmente”, 

Oliveira Vianna descarta a primeira possibilidade, já que o conjunto de indivíduos assim aqui formado 

jamais teria condições de, por ele mesmo, executar qualquer reforma. A segunda possibilidade dá ao 

Estado plenos poderes de ação reformadora. Ela se mostrará eficiente, se levar em conta o que Oliveira 

Vianna chama de “nossa estrutura tradicional” ou em última análise, a nossa trajetória histórica, a nossa 

“condição de brasileiros” (VIANNA, 1987, p. 210). Compondo o grupo de pensadores que viam em um 

Estado centralizado a possibilidade de inserção no mundo moderno, de, portanto, constituição danação, 

Oliveira Vianna, porém, inova no que diz respeito à natureza deste Estado: ele deve estar de acordo com 

doutrinas corporativas, parecendo uma criação decorrente da nossa trajetória. Embora suas críticas 

recaiam sobre o comportamento das elites, comportamento esse expresso num descompromisso com o 

todo, Oliveira Vianna não ignora a sua importância como agentes sociais. Oliveira Vianna está 

escrevendo para essa elite; assim como sua linhagem; assim como nossos intelectuais. 

O Estado, dotado de um Poder Executivo forte, se apresenta como um mediador dos interesses desses 

vários grupos associativos, as elites. Nesta linhagem, um ponto a ser notado é a percepção das 

qualidades do individualismo utilitarista norte-americano, atreladas à impossibilidade de tornar-se 

padrão para os demais países. Não serve para o resto do mundo, não serve também para o Brasil. 

É um período onde, – embora com a presença de esforços no sentido de modificar o estado de "atraso" 

do país e colocá-lo em contato com a chamada modernidade, nas suas mais diferentes expressões, – "a 

tradição foi suficientemente forte para manter os valores de uma sociedade rural, patriarcal, 

hierárquica (...) preparando o terreno para a modernização conservadora dos anos 30" (CARVALHO, 

1998, p. 107). 

É esperado que esta animação tenha se dado também no campo das ideias. Várias correntes de 

pensamento aportaram em terras brasileiras ainda no Império e entraram República adentro, 
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recepcionadas de uma forma bastante particular. Abreu explica: 

A República não produziu correntes ideológicas próprias ou novas visões estéticas. Mas, por um 

momento, houve um abrir de janelas, por onde circularam mais livremente ideias que antes se 

continham no recatado mundo imperial. Criou-se um ambiente que Evaristo de Moraes chamou com 

felicidade de porre ideológico, e que poderíamos também chamar, sob a inspiração de Sérgio Porto, de 

maxixe republicano doido. Nesse porre, ou nesse maxixe, misturavam-se, sem muita preocupação lógica 

ou substantiva, várias vertentes do pensamento europeu (ABREU, 1986, p. 52-53). 

Mas a posição do Estado, como ator predominante no processo de estruturação do país, em nenhum 

momento, fora comprometida. Historicamente, o processo de desenvolvimento econômico brasileiro 

foi sempre dependente de um Estado ativo (PRADO, 2014). As mudanças da forma de governo e 

Estado não foram suficientes para a alteração de práticas sociais, econômicas e mentalidades. 

Procuramos, aqui, expor parte do diagnóstico de Visconde de Uruguai e Oliveira Vianna, no que diz 

respeito à sua crença de que a centralização política e administrativa fora responsável por garantir a 

estabilidade no funcionamento do Estado e integridade da Nação. De todo modo, o pensamento 

político brasileiro, representado aqui por esses dois, se apresenta como prospectivo: superemos o 

passado, onde o futuro é o lugar de redenção nacional (LYNCH, 2016). 

4. Cidadania e Administração Pública no Brasil: Permanências e 
contradições das características histórico-formativas nas configurações da 
Administração pública brasileira 

Partimos do pressuposto que as sucessivas tentativas de mudanças substanciais na forma de 

administrar do Estado brasileiro não apresentaram absoluto êxito por não levaram em consideração 

nossas especificidades em relação às vertentes adotadas aqui como modelos. 

Prado nos apresenta uma síntese da história da Administração Pública vivenciada no Brasil, mas 

originada nos países da porção ocidental do continente europeu, no tocante a estes modelos: 

Administração Pública Patrimonialista, onde o Estado atua como prolongamento do poder do soberano, 

e seus fidalgos recebem cargos e vários tipos de bens, como troca de favores, numa clara dificuldade de 

separar interesses privados, de interesses públicos; Administração Pública Burocrática, onde é criada a 

ideia de carreira, hierarquia funcional e impessoalidade, formando-se um poder racional-legal, dentro 

de uma rotina rígida e processual. Por último, a Administração Pública Gerencial, que se apresenta como 

uma forma de gerir pautada em valores de eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, 

importando a cultura gerencial do setor privado (PRADO, 2014). 

A pista sugerida ainda no século XIX por Visconde de Uruguai, de certa forma, nos permite avançar 

em direção ao nosso tempo, à nossa trajetória em relação aos demais países; “refletir a respeito da 

necessidade histórica imposta a toda sociedade no intuito de alcançar o estágio das sociedades então 
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desenvolvidas” (RAMOS, 1995, p. 43); como na Administração Pública: a inevitabilidade do imperativo 

de algumas práticas comuns nos fez adotar padrões que nos dariam a percepção de que encontramos o 

ritmo cadente da história. 

Retrospectivas das nossas reformas administrativas em momentos marcantes do nosso fluxo histórico 

– período colonial, Império, República: Velha, varguista, militar, Nova, neoliberal – nos mostram que, 

a despeito de avanços, expressos em um aprimoramento da “eficiência, especialização técnica, 

moralidade, publicidade e transparência” (LUSTOSA DA COSTA, 2008, p. 869), mantivemos 

algumas lacunas primordiais, não apenas na condução da Administração Pública, mas na relação entre 

os indivíduos, e destes com o Estado. 

No Brasil, é cíclico o embate entre descentralização e centralização das reformas brasileiras como 

condicionante natural do grau de autonomia a ser concedido pelo Estado. A um período altamente 

centralizado, segue-se uma iniciativa de descentralização, a qual se segue outro período de centralização. 

Não foi diferente com a Reforma do Aparelho de Estado de 1995, que apresentou propostas em que a 

autonomia era ponto central. Ela foi resposta à centralização promovida pela Constituição Federal de 

1988, dependendo, para sua efetivação, da aprovação de emendas à Carta. Ponto extremo é observado 

por Marcelino (2003, p. 651), para quem a autonomia financeira das autarquias, fundações públicas e 

empresas estatais, foi tão restringida “que hoje, principalmente na gestão de meios e recursos, há 

muito pouca diferença entre as denominadas administrações direta e indireta” (PECI et al., 2008, p. 

47). 

Acompanhado por uma preocupação quanto ao que nos impede em que nos constituíssemos uma 

nação, o intelectual brasileiro, em sua maioria, de relação estreita com o serviço público, combinou um 

poder político, conferido pelos seus cargos, com um poder ideológico, expresso pela produção e 

transmissão de ideias, de símbolos e de visões de mundo. Os intelectuais brasileiros desciam do céu de 

ideias rumo à terra dos fatos e das ações. Aqui, estes dois intelectuais, Visconde de Uruguai e Oliveira 

Vianna, guardam essas características nas formulações e na direção de aplicação de seus projetos: 

alertam para o perigo na prática desmedida de importação de modelos; e que nossa trajetória histórica 

nos impede a tornar qualquer que seja a experiência exógena como normativa à nossa. 

Porém, não se trata apenas da não concordância em adotar modelos que não estejam em congruência 

com o que somos, com aquilo que nos tornamos. Trata-se de estruturar a Administração Pública 

brasileira e sua feição individual, a partir do respeito indelével aos direitos, nas suas mais variadas 

expressões, em uma comunidade política em que todos façam parte, tal como na análise de T. H. 

Marshall, Cidadania, Classe Social e Status, que apresenta a cidadania como composta de três esferas de 

direitos – civil, política, e social. Para ele “a cidadania é um status concedido àqueles que são 

membros integrais de uma comunidade” (MARSHALL, 1967, p. 76). Ele se refere primordialmente à 

experiência inglesa, tornando-a, segundo sua análise, no modelo clássico de formação de cidadania: 
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(...) dividi a cidadania em três elementos: civil, politico, e social. Tentei demonstrar 
que os direitos civis surgiram em primeiro lugar e se estabeleceram de um modo um 
tanto semelhante à forma moderna que assumiram antes da entrada em vigor da 
primeira Lei de Reforma, em 1832. Os direitos políticos se seguiram aos civis, e 
ampliação deles foi uma das principais características do século XIX, embora o 
princípio da cidadania política universal não tenha sido reconhecido senão em 1918. 
Os direitos sociais, por outro lado, quase que desapareceram no século XVII e 
princípio do XIX. O ressurgimento destes começou com o desenvolvimento da 
educação primária pública, mas não foi senão no século XX que eles atingiram um 
plano de igualdade com os outros dois elementos da cidadania (MARSHALL, 1967, 
p. 75). 

Com este esclarecimento, Marshall imprime uma dinâmica à constituição da cidadania, em que seu 

fortalecimento acarreta em certa diminuição da desigualdade social, posto que todos, têm, garantidos, 

esses três elementos constitutivos - civil, político, e social. Esta garantia possibilita uma real igualdade 

de oportunidades, derrubando privilégios hereditários, e garantindo a todos o “direito de mostrar e 

desenvolver diferenças ou desigualdades: o direito igual de ser reconhecido como desigual” 

(MARSHALL, 1967, p. 101). 

Embora haja aqui plena concordância com a afirmação de que não guardamos nenhum tipo de 

similaridade com a trajetória social, política, e cultural da Inglaterra, esse modelo serve para reforçar as 

especificidades do nosso curso formativo. O estudo de T.H. Marshall, por ter se tornado referência neste 

universo temático – cidadania –, demonstra ser imperativa a sua citação. 

E mais que isso, esse estudo nos ajuda a ir além da simples transposição de modelos, nos levando sim ao 

desejo de concretizar aqui, à nossa maneira, experiências que dizem respeito à nossa condição humana 

mais essencial: a liberdade de expressarmos a nossa individualidade, onde a Administração Pública 

desempenha papel primordial. 

Vários estudos apontam que no Brasil, não vivenciamos ainda hoje a plenitude destes direitos; mais 

que isso, não respeitamos a ordem constitutiva destas esferas, e o processo se constituiu mais como 

concessão, do que conquistas. Considerando o curso da história do país, intuímos que mudanças 

significativas se deram não no seio da sociedade, na ação de indivíduos livres, dotados de suas 

potencialidades, e sim no âmbito do Estado, 

(...) divorciando o povo da política, mantendo a grande massa da população afastada 
da arena ou do palco dos acontecimentos; mudança sem ruptura, modificações sem 
traumas; mudava-se tudo para não mudar nada... (SEGATTO, 2015, p. 119). 

Um tipo de colonização com único intuito de tornar as novas terras um grande empreendimento 

comercial, com a marca do trabalho escravo, e da grande propriedade, os dois maiores obstáculos para 

o exercício da liberdade, igualdade, e do livre empreendimento, pilares da cidadania. 

Quanto ao processo de independência, início do processo de construção do Estado Nacional, e de toda 

sua engenharia político-administrativa, ele, ao contrário da vizinha América Hispânica, não se 

configurou como movimento de ruptura, e sim de negociação entre atores da elite local, de Portugal, e 



 

ST 11 – HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POLÍTICA E DEMOCRACIA: REFLEXÕES E AÇÕES 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

1417 

Inglaterra (CARVALHO, 2005). A construção do Estado Nacional e consequente administração 

ergueram os requisitos deste perfil, e continuaram apoiados sob as mesmas bases: escravidão, grande 

propriedade e uma administração pública pautada em modelos exógenos. 

Com o advento da República “pouca coisa mudou” (CARVALHO, 2005, p. 40). Muito embora 

houvesse posturas inflamadas que desejavam a Revolução Francesa em terras brasileiras, a força da 

tradição da permanência dos privilégios e desigualdades vencera: toda a nossa trajetória republicana 

esbarra, desde o seu nascimento, em pesadas marcas sociais que em nada possibilitam o exercício das 

liberdades civis, políticas e sociais. A Administração Pública tropeça nestes mesmos borrões- 

coronelismo, clientelismo, autoritarismo, etc., onde os sucessivos modelos adotados ao longo da nossa 

história não foram suficientes para apagá-los de nossas práticas. 

Avançando em tempos republicanos, sintetizando os diferentes momentos: o período da República 

Velha, o governo Vargas, o nacional-desenvolvimentismo, regime militar, Nova República, governo 

Collor, governo FHC, governo Lula, e por fim, governo Dilma: em suas especificidades, mudanças, e 

permanências, percebemos que as alterações, no seio da estrutura do Estado, e de sua Administração, 

que poderiam significar um aprimoramento no exercício das liberdades individuais, ainda conservam-

se lacunas na relação indivíduo/ Estado, já que somos ainda uma “república de poucos” (VIANNA, 

1999, p. 46). 

Adotando a prerrogativa que fugimos por completo da formação “clássica”, inglesa da cidadania, 

apontada por T. H. Marshall, nos parece mais pertinente trazer o conceito a partir da ideia de que o 

movimento se fez de cima para baixo, ou seja, como explica Bryan Turner (1993), o Estado se 

apresentou como comunicador e garantidor desses direitos; em outras palavras, o Estado cria o cidadão, 

como o iniciador das mudanças. 

Insistindo na tipologia criada por este autor, que de certa forma, consagra esta nossa característica, 

compreendemos que dentre as quatro possibilidades de estruturação da cidadania; a francesa, a 

inglesa, a norte-americana, e finalmente, a alemã, (TURNER, 1993) esta última nos aplica, a partir do 

espectro de ação do Estado para a sociedade civil, onde fora pouco estimulada a energia associativa do 

indivíduo (CARVALHO, 1996). 

Complexificando ainda mais nossa condição, aproximamo-nos deste modelo, mas não possuímos 

íntima relação com as leis e as políticas públicas, tal como na Alemanha: nossa fluidez e pouca 

lealdade às instituições (CARVALHO, 1996), no trato com a coisa pública são incontestáveis; é 

preciso tornar como iniciativa primeira da Administração Pública a transformação em tema relevante 

desta relação- indivíduo/Estado. 

A construção de um ambiente democrático, com instituições que zelem pela participação irrestrita do 

cidadão, é recente no Brasil, e por isso, inacabada. Segundo Guillermo O´Donnell, ainda estamos em 

um momento de democracia delegativa, onde os homens públicos não se sentem compelidos a praticar a 
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chamada accountability; o processo eleitoral somente os torna homens públicos, e não nossos 

representantes efetivos, como em um estado de democracia representativa (O’DONNELL, 1991). 

No contexto da Administração Pública brasileira, o respeito à cidadania deve ser o princípio condutor, 

e o bem coletivo dos cidadãos deve ser o fim último. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscamos, ao longo do artigo, apresentar subsídios reflexivos que ajudassem na formação de um 

espaço de discussão que aponte na direção da interdisciplinaridade. Essa foi a nossa principal 

motivação: aproximar os campos da História e da Administração Pública, no intuito de compreendermos 

a feição da Administração Pública brasileira, a partir de uma perspectiva histórica, expressa na 

estruturação do conceito de iberismo, e suas apropriações e recriações, e na importância da análise da 

produção dos intelectuais. 

Como ponto vital de apoio, expusemos algumas das questões recorrentemente cogitadas por Visconde 

de Uruguai e por Oliveira Vianna, onde o que foi apresentado aqui reforçou, em um primeiro 

momento, a ideia de que o intelectual no Brasil desempenha, na sua maioria, não somente o papel de 

formulador, como também o de executor; em um segundo andamento, a urgente tarefa de abandono à 

adoção de modelos de gestão pública que firam a nossa trajetória cultural, que em certos aspectos, deve 

ser alterada, mas que em outros, deve ser poupada de mudanças. 

Pairamos como um verdadeiro pêndulo – ora pendemos para a centralização administrativa e política; 

ora incorporamos padrões de gestão que estão em consonância com outras trajetórias históricas, mas 

quase nunca com a nossa. 

A única possibilidade de transformar esta ação pendular, e tornar a Administração Pública brasileira, 

de fato, Republicana, é a (re)construção e exercício do conceito de cidadania. A aproximação entre 

História e Administração Pública, nos seus respectivos campos de análise, e o estudo de propostas e 

projetos dos intelectuais brasileiros, nas suas mais específicas gerações, devem respeito a essa 

assertiva: tornar a Administração Pública moderna, eficiente, deve equivaler-se a torná-la cidadã, e nada 

acima disso, como ponto de partida. 
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RESUMO 
O objetivo do artigo é analisar a transição incompleta do fenômeno patrimonialista para o modelo burocrático-
legal ocorrida no Brasil durante o Estado Novo varguista sob a perspectiva do professor Paulo Neves de 
Carvalho. O marco dessa transição foi a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP. O 
DASP desafiou o patrimonialismo, porém, esse resistiu. Os resultados demonstram que a resistência das práticas 
patrimonialistas é explicada pelo modelo autoritário adotado pelo Estado. Paulo Neves de Carvalho, embora não 
tenha deixado escritos específicos sobre a constituição ou ação do DASP, foi um crítico do autoritarismo estatal 
e defendeu que somente uma adaptação recíproca entre instituições e contexto social teria sucesso na 
modernização brasileira. 
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NASCIMENTO, Márcio Luiz do 

PFEFFER, Renato Somberg 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público – 

DASP durante o Estado Novo, como importante marco da transição incompleta e inconclusa 

(FERNANDES, 1975)2 da ordem patrimonialista para o modelo burocrático-legal sob a ótica do 

professor Paulo Neves de Carvalho3. O artigo inicialmente conceitua o patrimonialismo para, em 

seguida, fazer um breve histórico desse fenômeno no Brasil. A hipótese que norteia o texto assenta-se 

na ideia de que o patrimonialismo, presente no Brasil desde o período colonial, foi desafiado pela 

criação do DASP, mas resistiu nas entrelinhas da Administração Pública. Defende-se que a resistência 

das práticas patrimonialistas pode ser compreendida pelo modelo intervencionista adotado pelo Estado 

que tentou modificar a realidade social de forma autoritária. Em aspectos gerais, as tentativas de 

modernização do setor público brasileiro, creditadas na ação estatal por meio do poder da legislação 

para estruturar a sociedade, entre elas o DASP, apoiaram-se em concepções e estratégias públicas 

estatais descoladas da mediação da sociedade, em conflito com a composição da estrutura burocrática 

pública nacional e contra os interesses dos estratos da oligarquia nacional. Daí, pode-se creditar às 

questões relativas à legitimidade do DASP, especialmente na forma autoritária de sua concepção, a 

perpetuação do patrimonialismo. 

Paulo Neves de Carvalho foi um crítico veemente desse tipo de autoritarismo estatal e defendia que 

somente uma adaptação recíproca entre instituições e o contexto social concorreria para o sucesso do 

projeto modernizante do país. Em outras palavras, mediante a complexidade dos problemas sociais 

                                                        
1 A elaboração e participação do artigo no II Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas são 
patrocinadas pela Fapemig na modalidade “Participação Coletiva em Evento Técnico e Científico”. 
2 Segundo Florestan Fernandes (1975), toda transição burguesa parece ter sido incompleta porque nunca 
atingiu o fim último: a emancipação do individuo numa sociedade fundada na liberdade e igualdade. A 
revolução burguesa no Brasil, porém, não foi apenas uma transição incompleta, ela também foi inconclusa: 
ela nunca concluiu nenhum processo singular da classe burguesa e foi amortecida pela acomodação com 
ordem patrimonialista. Não houve no Brasil uma ruptura com a ordem anterior, apenas hibridização. 
3 Paulo Neves de Carvalho (1919 – 2004), mestre autêntico, comprometido com a epistemologia e a 
pedagogia do método, associando sempre o Direito Administrativo à Ciência da Administração, Paulo Neves 
de Carvalho presidiu o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, de 1985 a 1992, e fez verdadeira escola: 
“Escola Mineira de Direito Administrativo”, formando discípulos espalhados pelo Brasil. Proferiu palestras 
e conferências sobre os mais importantes temas do Direito Público, como: Gestão Municipal, Organização 
Administrativa Brasileira, Direito de ir e vir, Seguridade Social, Direito Urbanístico, Problemas Fundamentais 
da Licitação, Lei de Diretrizes Orçamentárias, A Lei de Uso e Ocupação do Solo, Controle Externo da 
Administração e muitos outros, a merecerem ser compiladas e publicadas. (RASO, Luciana; PIRES, Maria 
Coeli Simões, 2012). 
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que emergiam cotidianamente e a sua impotência em equacioná-los, caberia ao Estado se adequar ao 

perfil da sociedade, por meio da democratização de práticas administrativas, e não o contrário. Paulo 

Neves de Carvalho não se referiu diretamente ao dilema modernização versus patrimonialismo 

presente no DASP. No entanto, uma análise hermenêutica de seus escritos e falas, com especial 

atenção ao conceito por ele cunhado de “direito administrativo vivo,” permite inferir as causas da 

permanência de traços patrimonialistas no órgão. 

1. O patrimonialismo 

Weber (2000, 2004) caracteriza as relações de dominação a partir da probabilidade de obediência e 

acato do indivíduo e de um grupo social a ordens específicas. As relações fundadas na obediência e 

mando originam diferentes formas de legitimidade que, por sua vez, desdobram-se em combinações 

sociais que resultam em três tipos de dominação: racional-legal, tradicional e carismática. No contexto 

brasileiro, o tipo ideal de dominação tradicional é o que mais interessa. Weber a caracteriza como a 

“crença cotidiana na santidade das tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em 

virtude dessas tradições, representam a autoridade” (Weber, 2000, p. 141). Seu oposto seria a 

dominação racional-legal baseada na impessoalidade, legalidade e objetividade. 

Ao longo da História brasileira, a relação social de dominação predominante foi a patrimonialista, um 

desdobramento da dominação tradicional. Para Sandroni (1987), o patrimonialismo é marcado pela 

não distinção entre o patrimônio público e o privado, constituindo-se em um "sistema de dominação 

política ou de autoridade tradicional em que a riqueza, os bens sociais, cargos e direitos são 

distribuídos como patrimônios pessoais de um chefe ou de um governante" (SANDRONI, 1987, p. 

317). Ao contrário de outras formas da dominação tradicional, como a gerontocracia ou o 

patriarcalismo determinado por sucessão hereditária, o patrimonialismo exige um quadro 

administrativo. O senhor patrimonial assenta a sua dominação em um corpo de funcionários, os quais 

se submetem ao seu poder pessoal em troca de vantagens. 

As funções administrativas do patrimonialismo, aos poucos, vão se tornando parte da tradição. A 

aliança entre tradição e monopólio dos poderes oficiais, por parte do senhor, conformaria, segundo 

Weber (2004, p. 53), o “patrimonialismo estamental” onde o poder de mando e as oportunidades de 

ganho são apropriados por um quadro administrativo cujo acesso é regulado pelo pertencimento a uma 

“situação de status” (WEBER, 1982, p. 131), vinculada a algum tipo de honraria. Na medida em que 

se desenvolve, o funcionalismo patrimonial se hierarquiza, divide funções, se racionaliza, podendo 

inclusive assumir traços burocráticos. Ao contrário do tipo ideal burocrático, o patrimonialismo não 

distingue a esfera pública da privada. De forma sintética, pode-se afirmar que Weber (2000, 2004) 

conceitua a dominação patrimonialista apoiado em três eixos distintos e complementares da 

dominação tradicional: 1. A existência de um quadro administrativo na associação de dominação; 2. A 
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imbricação entre a esfera pública e esfera privada; 3. A relação de confiança pessoal, não objetiva, 

entre o senhor e o funcionário. 

2. O período colonial à primeira República no Brasil – o patrimonialismo 

As características da dominação tradicional patrimonialista, apontadas por Weber, estão presentes no 

Brasil desde o período colonial. Os colonos tinham “carta branca para agirem da forma que melhor 

entendessem” (PRADO JÚNIOR, 1953, p. 29). A monarquia lusa corroborava com as práticas 

patrimonialistas na colônia, pois dependia dos colonos latifundiários para manter a posse do território. 

Na medida em que a colonização avançava, o Estado absolutista português transferia para o Brasil 

uma parcela expressiva de sua administração pública que já possuía, em si, um legado patrimonialista. 

Segundo Prado Júnior (1989), o rei repartia proventos não à nação portuguesa, mas a sua corte que ele 

mesmo constituía. Faoro (1958) identifica uma camada social parasitária existente no interior do 

aparelho do Estado português que se aproveitava da proximidade com o soberano para auferir 

benefícios. O Estado português era, portanto, uma espécie de burocracia patrimonial. A incipiente – e 

quase inexistente – burocracia pública no período colonial, permitiu à aristocracia rural exercer uma 

dominação direta que reforçava o caráter patrimonialista do aparato estatal. 

Holanda (1948) identifica outro fator relevante para o entendimento do patrimonialismo no Brasil: o 

núcleo social da organização da sociedade brasileira, desde o período colonial, estava estruturado na 

família patriarcal; logo, o Estado era visto como um prolongamento da família, fazendo com que os 

detentores de posições públicas não conseguissem compreender a distinção entre os domínios do 

privado e do público. Os contatos primários do núcleo familiar estavam sempre acima dos interesses 

da nação. O patrimonialismo atingiu seu apogeu, e paradoxalmente seus primeiros sinais de declínio, 

em meados do século XIX. Faoro (1958) destaca como elementos centrais geradores desse declínio, a 

consolidação do Estado nacional aliada ao processo de urbanização do país; a aristocracia rural foi 

perdendo sua homogeneidade na medida em que a urbanização avançava e parte dela sofria um 

processo de “aburguesamento” como afirma Fernandes (1975, p. 27). Nos últimos anos  do século 

XIX, em decorrência do fim da escravidão e das novas combinações assumidas pelos modos de 

produção nacional - cuja dinâmica conflitava a produção rural com a incipiente produção industrial e 

de serviços – a dominação patrimonialista tradicional começou a assistir sua desagregação 

progressiva, na medida em que essa elite senhorial “seculariza suas ideias, suas concepções políticas e 

suas aspirações sociais” (FERNANDES, 1975, p. 27) passando a aceitar novas formas de organização 

social que eram mal vistas no passado. 

Uma nova ordem econômica competitiva, inspirada em aspectos liberais, passou a permear a realidade 

urbana nascente: multiplicaram-se os grupos sociais urbanos com interesses díspares, muitos deles 

pouco propensos a aceitar a dominação patrimonialista. Fernandes (1975, p. 29) chega a afirmar a 
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existência de um “espírito burguês” nas novas camadas sociais surgidas na esfera de serviços que se 

desenvolveu nas regiões do café. Essa nova força dinâmica, formada por funcionários públicos, 

banqueiros, escritores e pequenos industriais, dentre outros, representava uma ameaça à dominação 

patrimonialista. 

O aparelho do Estado ainda seguiu sendo utilizado para beneficiar a camada senhorial, mesmo com as 

mudanças estruturais ocorridas a partir de meados do século XIX. Ao contrário do que ocorria antes da 

Independência, quando a dominação patrimonialista era exercida diretamente pela aristocracia rural, 

este estrato social passou a apropriar-se, posteriormente, de elementos característicos da dominação 

racional-legal para manter-se no poder político e econômico nacional. Assim, assistiu-se no Brasil 

oitocentista a construção de um sistema híbrido que não conseguia superar as suas contradições. 

Coexistiam um sistema patrimonialista e um sistema racional-legal, este com contornos advindos do 

pensamento liberal. Quando havia confronto entre essas ordens, afirma Fernandes (1975), a eficácia da 

ordem legal era derrotada. O patrimonialismo ainda predominava sobre o modelo racional-legal, 

apesar dos evidentes sinais de decadência. 

Fernandes (1975) defende a ideia de que o Império brasileiro e a primeira República foram marcados 

pelo hibridismo na estrutura sociopolítica do país: patrimonialismo versus burocratização. De um lado, 

a vertente patrimonialista assentada, inicialmente, na escravidão e, posteriormente, no trabalho 

precário dos imigrantes e na dominação tradicional; de outro lado, a vertente burocrática surgida com 

a formação do Estado nacional a qual, por sua vez, estava vinculada à dominação senhorial no nível 

político, e ao processo de diversificação e incorporação de modos de produção do capitalismo 

industrial, no nível econômico. A coexistência e o choque entre o sistema competitivo e o 

patrimonialista foram marcas do Brasil até a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, em 1930. 

3. As transformações do Estado a partir da década de 1930 

Embora as principais características do Estado Brasileiro tenham se cristalizado durante o Império e a 

primeira República, a complexificação do aparelho do Estado e a consolidação da separação entre 

Mercado e Estado fizeram parte da conjuntura dos anos 1930. A revolução de 1930 foi o ponto de 

inflexão e aceleração da burocracia na administração pública. 

A Revolução de 1930 significou a transição de um país agrário para industrial, além da tomada do 

poder por novos grupos oligárquicos. A economia agroexportadora de café, paradoxalmente, financiou 

a industrialização em seus primórdios como efeito da crise de 1929. Sustentadas na República Velha 

pela política de valorização do café, a oligarquia cafeeira se aliou à emergente burguesia industrial e a 

outros setores da oligarquia agrária que antes eram excluídos do poder. O Estado articulou essa 

parceria mantendo a antiga política de valorização à custa da queima de imensos estoques de café 

garantindo a demanda agregada, ao mesmo tempo em que estimulava a industrialização. Adotando 
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uma política keynesiana, o governo federal, liderado por Vargas, estabeleceu barreiras alfandegárias, 

criou infraestrutura, subsidiou e ofereceu créditos para que, substituindo as importações, se 

consolidasse a industrialização no país. 

Em seus quinze anos de governo, iniciados em 1930, Vargas foi paulatinamente concentrando o poder 

no executivo federal. O ápice desse processo ocorreu com a outorga da Constituição de 1937 e a 

instauração do Estado Novo que duraria até 1945. Além das elites agrárias periféricas, da oligarquia 

cafeeira e dos novos setores industriais, Vargas atendeu alguns dos interesses dos militares que o 

haviam apoiado na Revolução (movimento tenentista) e dos trabalhadores organizados em sindicatos 

controlados pelo governo. Estavam lançadas as bases de um grande pacto social. É certo que esse 

modelo político contou com percalços como, por exemplo, a Revolução Constitucionalista Paulista de 

1932, a Intentona Comunista de 1935, a Intentona Integralista de 1938, dentre outras. Apesar de idas e 

vindas, Vargas consolidou um estilo de governo populista, que possuía várias faces e era 

extremamente pragmático. 

A Constituição de 1934, de vida breve, foi um dos obstáculos que Vargas teve que superar para dar 

curso ao seu projeto centralizador. Lustosa (2008) constata que o federalismo cooperativo proposto 

pelos constituintes de 1934 logo foi substituído pela centralização sistemática promovida pela 

Constituição outorgada por Vargas em 1937. O projeto desenvolvimentista, encetado pelo governo 

federal, necessitava de um aparelhamento das quais as antigas estruturas do Estado oligárquico, 

imersas no patrimonialismo, não possuíam. O crescente intervencionismo estatal na vida política, 

econômica e social do país exigia uma reforma do próprio Estado. 

A reforma, segundo Lima Júnior (1998), tinha duas vertentes principais: controlar a crise econômica 

promovendo a industrialização e racionalizar a burocracia do serviço público. No que tange a 

racionalização do aparelho de Estado, a partir de 1937, foram promovidas diversas iniciativas de 

padronização, normatização e controle, além da criação de organismos especializados e empresas 

estatais. Durante a Era Vargas, foram criadas, segundo Lustosa (2008), 56 agências estatais, dentre 

elas, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. 

Nesse contexto, Vargas implantou a reforma administrativa de 1938, visando à racionalização da 

administração pública. Para Wahrlich, (1974, apud LUSTOSA, 2008, p. 845), de todas as medidas 

adotadas com esse objetivo, “a mais emblemática foi a criação do Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP), o líder inconteste da reforma e, em grande parte, seu executor”. O DASP, 

criado em 1938, teve como missão definir e executar a política de pessoal civil da administração 

pública, inclusive a realização de concursos públicos e a capacitação de pessoal, acrescidas da 

racionalização de métodos de trabalho e de elaboração do orçamento da União. Para atuar de maneira 

mais efetiva, contou com a inauguração de seções representativas do órgão em cada estado. 

Lustosa (2008 p. 846) considera o DASP 
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...o primeiro esforço sistemático de superação do patrimonialismo. Foi uma ação 
deliberada e ambiciosa no sentido da burocratização do Estado brasileiro que 
buscava introduzir no aparelho administrativo do país a centralização, a 
impessoalidade, a hierarquia, o sistema de mérito, a separação entre o público e o 
privado. 

O processo de desenvolvimento com ampla intervenção estatal e controle social, tendo como base a 

substituição de importações, exigia uma administração pública racional e eficiente, cujos princípios o 

DASP encarnava. Segundo Lustosa (2008), o DASP foi relativamente bem sucedido até o início da 

redemocratização em 1945. O seu poder veio a ser ameaçado após a derrota fascista na Europa, 

quando Vargas sucumbindo e, em busca de aliados de última hora, permitiu uma série de nomeações 

para cargos públicos, sem concurso. Tal fato deixa claro que a criação da proposta modernizadora do 

DASP ocorreu em um ambiente cultural, político, socioeconômico e administrativo, cujas raízes ainda 

eram fortemente patrimonialistas (TORRES, 2004). 

4. O DASP na teoria e na prática: a questão do patrimonialismo 

O DASP encontrou grande desafio da cultura patrimonialista presente no país até então, ao tentar 

instalar um sistema racional de gestão. Bariani (2010) defende que o personalismo, o clientelismo, a 

corrupção e a confusão entre o público e o privado eram as marcas da cultura política do Brasil, que 

representavam uma forte oposição ao caráter racional-legal defendido por Guerreiro Campos, um dos 

idealizadores do DASP. 

O Decreto Lei nº 579 de 1938 conferia diversas atribuições ao DASP cujos objetivos, em síntese, eram 

racionalizar a atividade administrativa propiciando eficiência, regras de impessoalidade e autonomia. 

Getúlio Vargas pretendia, assim, modernizar o setor estatal o qual, por sua vez, arrastaria consigo a 

sociedade civil. 

A guinada antiliberal, promovida pelo getulismo, arquitetou a modernização sem a participação da 

sociedade civil. Essa modernização feita de cima para baixo pode ser explicada pela ausência de 

movimentos sociais organizados na República Velha, sufocados pelo liberalismo oligárquico. Esse 

mesmo liberalismo oligárquico retirava a autonomia do Estado fazendo deste um arauto da elite 

agrária cafeeira. 

Configurado por uma aliança entre elites nacionais e internacionais, que incluía tenentes e 

trabalhadores cooptados por Vargas, o Estado oligárquico seria desconstruído pelo autoritarismo do 

Estado Novo; ao menos esta era a “pretensão governamental”, de acordo com Menezes (1962 apud 

Bariani, 2010, p. 42). 

De acordo com Bariani (2010, p. 45), o DASP revelou o seu “lado sombrio” pouco após a sua criação: 

dirigido por burocratas que coordenavam o corpo técnico, o órgão se tornou hipertrofiado o que, 

teoricamente, o deixou imune a pressões clientelistas. Todavia, o DASP não foi sempre capaz de 
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oferecer resistência, em linhas gerais, às investidas de interesses de classe das oligarquias. Além disso, 

apesar de intervir em questões políticas, administrativas, sociais e econômicas, o DASP negligenciou, 

por exemplo, uma dimensão estrutural da formação sociopolítica e econômica nacional, decisiva para 

a estabilidade social - a questão agrária do país. Ainda que provavelmente, o projeto de modernização 

avançasse neste sentido, dificilmente o Estado Novo teria durado tanto tempo, pois a reforma agrária 

batia de frente com os interesses das oligarquias rurais. 

O DASP não foi capaz de resistir ao privatismo predominante na sociedade brasileira, apesar dos 

avanços modernizantes, no sentido de racionalizar o planejamento do Estado. A queda de Vargas e a 

ascensão de Dutra, em 1945, resultaram na volta de um liberalismo à maneira nacional e na 

“diminuição drástica das funções do órgão”, como mencionado por Draibe, (1985 apud Bariani, 2010, 

p. 47), que esvaziado de suas funções administrativas, sofreu fortes pressões clientelísticas. Em 1947, 

foi proposta, e recusada, a extinção do DASP. Em 1967, por fim, o DASP foi substituído por um órgão 

completamente diferente, o Departamento Administrativo do Pessoal Civil, mantida do antigo órgão 

somente a sigla. 

5. Estado Novo versus DASP 

Segundo Bariani (2010), o Estado Novo era constituído por um complexo arranjo político que 

mesclava interesses variados, técnicas de controle social (violentas ou não) e habilidade política de um 

líder carismático. Tal complexidade, portanto, deixava pouco espaço para oposição política e 

possibilitava a Vargas o apoio das classes populares. Nesse contexto, a tentativa do DASP de 

inaugurar no Brasil uma administração racional-legal era bastante paradoxal, pois deveria ser 

equacionada em meio a compromissos firmados por um governo autoritário. 

Contraditoriamente, era o próprio DASP que combinava insulamento burocrático com tentativas de 

universalização de procedimentos burocráticos. O insulamento consistia na tentativa de ser autônomo 

para além de pressões externas dos estratos oligárquicos e da burguesia ascendente, o que acabava 

gerando um corporativismo interno. Na questão da universalização de procedimentos burocráticos, 

destacam-se, em especial, os processos de contratação e promoção de funcionários públicos, aspectos 

centrais para o avanço de um Estado racional-legal, o qual deve se apoiar em fundamentos 

meritocráticos. 

O insulamento burocrático e a feição modernizadora do DASP, contudo, não foram capazes de libertá-

lo da política autoritária e clientelística utilizada por Vargas para manter-se no poder. Esse 

clientelismo, ao contrário da República Velha, passou a ser operado em nível nacional. Nos dizeres de 

Nogueira (1998 apud MACHADO, 2016), o DASP possuía duas cabeças avantajadas: uma racional-

legal e outra patrimonialista, as quais se comunicavam e se interpenetravam. A relação entre essas 

forças era de competição e hostilidade e nenhuma delas conseguia se impor, categoricamente, sobre a 



 

ST 11 – HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POLÍTICA E DEMOCRACIA: REFLEXÕES E AÇÕES 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

1429 

outra. 

O DASP foi fundamental ao introduzir no Brasil a primeira experiência de burocracia permanente, 

apoiada em ações planejadas racionalmente, apesar das mencionadas contradições. Esses princípios 

racionais, que acabaram não se concretizando totalmente, vinham de encontro aos ideais de setores 

emergentes da sociedade civil, críticos do patrimonialismo da República Velha. O DASP, no entanto, 

não surgiu de aspirações da sociedade civil, mas era, em parte, fruto de uma concepção de processo de 

modernização, elaborado por um Estado autoritário e executor de planejamentos e ideias públicas para 

além dos grupos sociais e das aspirações de universalização dos direitos humanos, sociais e políticos. 

Como mencionado anteriormente, a derrota dos regimes fascistas europeus obrigou Vargas a aumentar 

as práticas clientelísticas para garantir-se no poder. Criou-se, então, a figura do extranumerário, 

funcionário público lotado em cargos públicos, graças a favores políticos, e que trabalhava lado a lado 

com funcionários concursados. Como símbolo da racionalidade, o DASP viu-se em uma situação 

delicada diante do fisiologismo crescente. Essa instrumentalização política do órgão, todavia, não 

pode ser creditada somente ao autoritarismo de Vargas. “Há que se considerar a existência de 

determinada realidade social que engendra uma sociabilidade e uma cultura política específicas, 

moldando as condutas dos sujeitos e delimitando o escopo das ações...” (BARIANI, 2010, p. 56). Em 

outros termos, de acordo com Fernandes (1975), havia no Brasil uma oligarquia - agrária, industrial e 

financeira - antidemocrática interessada nas práticas patrimonialistas típicas da República Velha e que 

resistia à administração impessoal. 

Clientelismo e racionalidade conviviam e se confrontavam. O DASP representava esse embate entre a 

tradição e a modernidade e se constituía numa síntese da própria sociedade brasileira, onde conviviam 

as práticas do patrimonialismo e os anseios de modernização. Ou seja, o órgão acabou se adequando 

ao quadro sociopolítico patrimonialista existente à época. Apesar das marcas modernizadoras deixadas 

pelo DASP, ele sucumbiu aos particularismos e à força quase hegemônica, na sociedade brasileira, de 

uma forma de dominação tradicional e não democrática. 

6. A crítica de Paulo Neves de Carvalho ao aparato legal lógico-formal do 
Estado burguês 

Bariani (2010) defende que o processo de criação do DASP foi permeado pelo debate entre liberais e 

intervencionistas. Os liberais afirmavam que as instituições deveriam se adequar à realidade social, já 

os intervencionistas defendiam que a legislação deveria estruturar a sociedade. Segundo Santos 

(1978), os liberais como Tavares Bastos, Assis Brasil e Rui Barbosa acreditavam em uma adaptação 

recíproca entre instituições e contexto social. Os intervencionistas, por sua vez, acreditavam que a 

sociedade dependia da ação estatal para se modernizar. Ou seja, caberia ao Estado formar a nação. 

Francisco Campos, Azevedo Amaral e Oliveira Vianna foram os mentores desse autoritarismo 
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instrumental. Paradoxalmente, acreditavam que o Estado autoritário, após modernizar o país, perderia 

sua função e o liberalismo se instauraria. 

Paulo Neves de Carvalho foi um crítico veemente desse autoritarismo estatal e defendia que somente 

uma adaptação recíproca entre instituições e contexto social teria sucesso nessa empreitada. Em outras 

palavras, diante da complexidade dos problemas sociais que emergem cotidianamente e sua 

impotência, caberia ao Estado, mediante a democratização de práticas administrativas, adequar-se ao 

perfil da sociedade, e não o contrário. 

Mais do que um crítico do autoritarismo estatal, o professor Paulo Neves de Carvalho manifestava sua 

desconfiança frente ao aparato legal entendido como construção estritamente lógico-formal. Tal 

aparato, nascido das contradições da Revolução Francesa, não encontrava os caminhos da justiça 

social. 

[...] que o mestre explicava a própria contradição ideológica do Estado emergente da 
Revolução4, que, pregando a separação de poderes, estruturava o sistema do 
Administrador-juiz e fazia do Direito Administrativo o desaguadouro das técnicas 
de prevalência do monarca, agora apropriadas pela figura do Estado, segundo um 
paradigma de liberdade, como substitutivo da desarrazoada vontade do príncipe.  
Nesse sentido, o ato administrativo inaugurava-se como vontade da lei, exteriorizada 
como provimento unilateral do Estado decorrente das relações de poder travadas no 
âmbito da função administrativa. Expressão de uma atuação estatal limitadora do 
indivíduo em suas tentativas invasivas da liberdade de outrem e ao mesmo tempo 
sancionador das transgressões às proibições impostas pela lei (PIRES, 2004, p. 15). 

Desse modo, em substituição ao poder do príncipe, apresenta-se o poder de uma Administração 

igualmente autoritária e unilateral, que se vale do ato administrativo, expressão máxima da atuação 

estatal limitadora das condutas individuais. Ainda conforme a autora, mais tarde, Paulo Neves de 

Carvalho repetiria: 

[...] que a lei, como construção estritamente lógico-formal, não encontra os 
caminhos da justiça social, porque não desce à raiz dos fenômenos da comunhão 
humana e não os apreende; por isto mesmo, não tem a força de minimizar, sequer, a 
desigualdade social, a despeito de seu sedutor apelo à liberdade humana e à lógica 
formal do controle, em favor do administrado; e o liberalismo fez-se portador da 
ideia sedutora de liberdade e igualdade, consagrando-a formalmente, vale dizer, na 
letra da lei: o homem era livre para ser feliz e ter acesso aos bens da vida; 
conquistasse, pois, ele próprio, com suas próprias forças, os caminhos de seu bem-
estar; ao Estado cabia zelar pela ordem jurídica consagradora, formalmente, dos 
direitos; a vontade da lei estava formalmente posta, e isto teria de ser suficiente para 
garantir a efetiva liberdade e igualdade. Não foi o que ocorreu: em nome do direito 
de ser livre, o homem foi brutalmente espoliado por seu semelhante; e a injustiça 
social, é claro, se instalou em imensos espaços. (CARVALHO, 2002, apud PIRES, 
2004, p. 15-16). 

Paulo Neves de Carvalho demonstra em seu discurso a ilusão da ideia do liberalismo, segundo a qual a 
                                                        
4 De acordo com PIRES (2004), Paulo Neves de Carvalho mostrava que a teoria do ato administrativo e sua 
protagonização no sistema fora uma criação do contencioso francês, amalgamando os ideais da burguesia 
que alimentaram as reações ao absolutismo radicalizadas nas lutas liberais, notadamente a Revolução 
Francesa, as quais alicerçaram uma arquitetura de poder informada pela separação de poderes e pela 
legalidade, a partir das teorias de Montesquieu e de Rousseau. 
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lei seria capaz de operar transformações na sociedade. Ao contrário, a lei prestou-se, simplesmente, à 

manutenção do status quo, porque despida de legitimidade, não foi construída a partir das demandas 

sociais. 

“O mestre não falava mais com tanta fé da legalidade formal, daquela representação, até que um dia, já 

no magistério pós-Constituição de 1988, afirmava a imprestabilidade da lição para arrimar um Direito 

Administrativo democrático” (PIRES, 2004). Ainda de acordo com a autora, o professor advertia com 

firmeza que deveria ser descartado todo o Direito Administrativo que não servisse à vida, à dignidade 

da pessoa humana, e que era preciso pelejar por um novo Direito Administrativo que rompesse com o 

discurso da arrogância, das excessivas prerrogativas da Administração, com o pressuposto da 

contraposição de público e privado, com a ideia da inépcia cidadã e social, com o culto à legalidade 

estrita e que nela mesma pretendia a plena regulação de sua aplicação. 

Tal qual a Revolução Francesa, a Revolução de 1930 no Brasil, e em especial a criação do DASP no 

Estado Novo, as leis emanadas de forma unilateral pelo Estado consagravam apenas formalmente os 

direitos de liberdade e igualdade promovendo, na realidade, a separação Estado-sociedade e a 

desigualdade social. Desse modo, o DASP não foi capaz de produzir profundas mudanças na 

Administração Pública tal como as leis não são capazes de fazê-lo em relação às estruturas sociais. 

7. Paulo Neves de Carvalho e o Direito Administrativo Vivo 

Consciente dos limites que a lei enfrenta em relação ao poder de transformação da realidade, Paulo 

Neves de Carvalho cunhou o termo “direito administrativo vivo” para se referir ao direito que 

não deve se resumir à sua estrutura lógico-formal, mas reconhecendo seus limites e 
a importância dos valores sociais vigentes, deve se fazer vivo, aberto, sem negar os 
conflitos, posicionando-se como um dos instrumentos da sociedade no processo de 
conscientização, este sim capaz de forjar comportamentos duradouros 
(BITENCOURT NETO, 2004, p. 31). 

A ideia de “direito administrativo vivo” considera os valores como dados informadores da produção 

da norma, em processo indutivo, partindo da consciência coletiva para o plano lógico formal, o que 

garante maior legitimidade e internalização do conteúdo jurídico. O Direito se faz vivo porque resulta 

do “caldo cultural vigente” conforme preceitua Bitencourt Neto (2004, p. 32). 

“Restou nítido ao Professor Paulo Neves de Carvalho que a aplicação puramente esquemática do 

preceito da lei à situação da vida era insuficiente para a solução dos casos concretos” (DIAS, In: 

PIRES; PINTO, 2012, p. 232). Mais que idealizar a norma, com o zelo técnico, era necessário o 

esforço de compreender a tradição jurídico-social, isenta de subjetivismo do intérprete, mas atrelada à 

realidade. 

Importa salientar que, não obstante ter sido o grande defensor e talvez até mesmo o responsável por 

cunhar o termo “direito administrativo vivo”, tal acepção não restou sistematizada em publicação feita 
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pelo Professor Paulo Neves de Carvalho, mas era repetida em seu constante magistério na 

Universidade Federal de Minas Gerais e nas inúmeras palestras que proferiu ao longo de sua carreira. 

Em uma dessas conferências realizada em Curitiba-PR no ano de 2001, menciona: 

[...] Resta saber se o administrador em cujas mãos o administrado deposita a 
esperança de exercer bem a liberdade segundo a finalidade da lei e exclusivamente 
segundo essa finalidade e perseguindo exclusivamente estes frutos; se, na verdade, 
ele foi preparado para exercer essa liberdade. E não foi. Ora, meus amigos, viram já 
que estamos cogitando de valor. E como é importante. Porque, na verdade, se 
pudéssemos resumir; nesse resumo se colocaria um confronto entre o valor, mas eu 
me refiro àquela convicção profunda que nasce da consciência individual e da 
consciência social. Porque aí, na verdade, é que reside o germe do Direito servindo à 
vida, não o Direito como sinônimo de lei. Meus amigos, o Direito somente alcançará 
os seus objetivos se no bojo da convivência humana se instalar efetivamente a 
consciência individual e, por este caminho, a consciência social. E então vai brotar 
daí uma compreensão genuína do sentimento popular e os valores se guindarão ao 
status de princípio. Na Constituição eles já estão inseridos. Resta saber se a 
comunhão humana foi capaz de os assimilar. E não foi. E não foi porque onde 
viceja, lamentavelmente, a ignorância, a miséria e a doença, onde 50 milhões de 
brasileiros se colocam abaixo da linha da pobreza, é difícil imaginar que eles 
percebam que neles resida a origem do poder, que somente em nome e em favor 
deles o poder possa ser exercido. (...) Ora, meus amigos, aí está o esforço do 
administrativista, o de que ele procure aproximar a construção normativa positiva de 
um sentimento que brota da coletividade, da comunidade, e que ali se consolida 
(CARVALHO, apud ARAÚJO; PIMENTA; PINTO; RODRIGUES, 2014, p. 161). 

Em raro trabalho publicado, desenvolvido nos Estados Unidos, em 1953, Paulo Neves de Carvalho já 

mencionava que em uma sociedade democrática há sempre um esforço de conciliar direitos 

constitucionais básicos aos critérios sociais, políticos e econômicos, de modo a definir o interesse 

público, o bem-estar geral, a moral e a segurança pública. Contudo, o fortalecimento dos valores 

sociais ou comunitários resulta em limitações nas acepções individualistas. Nesse sentido, a atuação 

administrativa deve tutelar os direitos individuais, sem descuidar-se do interesse público e da realidade 

social. Já deixava claro aí, que o Direito deve partir da força da sociedade, que é fonte e destinatária da 

norma jurídica, o que lhe assegura maior legitimidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma das constatações a que se chega após a conclusão desse estudo, é a de que o DASP, apesar de ter 

buscado introduzir a administração burocrática no Brasil, deixou amplo espaço à continuidade do 

patrimonialismo, por não considerar a força motriz que opera na sociedade e, ao invés disso, tentar 

efetuar a mudança por meio da adoção de um modelo intervencionista que imaginava ser capaz de 

estruturar a sociedade. Este modelo de atuação, autoritário e conservador adotado pela instituição, 

permaneceu ao longo de todo o período de seu funcionamento, conforme apontado pela literatura 

especializada consultada. 

Impressiona a força da cultura patrimonialista dominante na conjuntura politica, social e econômica do 

país, que mesmo sendo enfrentada por meio de novo ordenamento jurídico e novos mecanismos para 



 

ST 11 – HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POLÍTICA E DEMOCRACIA: REFLEXÕES E AÇÕES 

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

1433 

provisão de cargos públicos se manteve paralelamente ao sistema racional de gestão instalado pelo 

DASP, ao longo de todo o período de seu funcionamento. Sobre esse aspecto, é possível constatar, por 

meio da revisão bibliográfica realizada, que o personalismo, o clientelismo, a corrupção e a falta de 

distinção entre o patrimônio público e o privado são marcas da cultura política do Brasil que 

representaram uma forte oposição ao caráter racional-legal defendido por Guerreiro Campos, um dos 

idealizadores do DASP. 

A ideia de que os conceitos de patrimonialismo, nepotismo e clientelismo estão presentes na 

administração pública brasileira ao longo da sua história e se constituem em aspectos culturais que se 

encontram entrelaçados e praticamente inseparáveis também é defendida por diversos autores 

consultados. Essa situação indica que, em razão da tradição patrimonialista, “os empregos e benefícios 

que auferem o Estado costumam estar relacionados aos interesses pessoais e não aos interesses 

públicos” (PAULA, 2005 apud LESCURA; FREITAS; PEREIRA, 2005, p. 02). 

O estudo realizado permite inferir que o DASP, criado originalmente como a grande agência de 

modernização administrativa, encarregada de implementar mudanças tais como elaborar orçamentos, 

recrutar e selecionar servidores, treinar o pessoal, racionalizar e normatizar as aquisições e contratos e 

a gestão do estoque de material, foi relativamente bem-sucedido até o início da redemocratização em 

1945. A partir daí, conforme apontado pela literatura utilizada, passou a ocorrer uma série de 

nomeações sem concurso público para vários organismos públicos. “A liberdade concedida às 

empresas públicas, cujas normas de admissão regulamentadas pelos seus próprios estatutos tornavam 

facultativa a realização de concursos foi em parte responsável por tais acontecimentos”. 

(WAHRLICH, 1984). Para a autora, essas atitudes revelavam que no sistema brasileiro de 

administração de pessoal dos órgãos públicos, o favoritismo tinha maior peso que as admissões por 

mérito. Contribuíram para isso, “o ambiente cultural encontrado pela reforma modernizadora. (...), o 

mais adverso possível, corroído e dominado por práticas patrimonialistas amplamente arraigadas” 

(TORRES, 2004). 

Neste sentido, conforme afirma o professor Paulo Neves (2002, apud PIRES, 2004), o ato 

administrativo se instalava como vontade da lei apresentado como um mecanismo unilateral do Estado 

decorrente das relações de poder estabelecidas no âmbito da função administrativa. E se manifestava 

por meio de uma atuação estatal limitadora do indivíduo, uma vez que cerceava a sua liberdade com 

ações invasivas e transgredia as proibições imposta pela lei. Embora Paulo Neves de Carvalho não 

tenha tratado especificamente sobre o DASP em nenhum trabalho que tenha deixado publicado, 

percebe-se que seria um crítico da maneira como autoritariamente o governo tentava influir na 

sociedade por meio de sua atuação. 

Ao se traçar um paralelo entre a concepção de “direito administrativo vivo”, de Paulo Neves de 

Carvalho e a atuação do DASP, fica evidente a crítica veemente do grande mestre do Direito 
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Administrativo brasileiro ao autoritarismo estatal e o motivo pelo qual defendia a ideia de que somente 

uma adaptação recíproca entre instituições e contexto social teria sucesso no projeto de superar o 

patrimonialismo no país. Mesmo sem se referir diretamente ao DASP, uma análise hermenêutica de 

seu legado desvela os motivos do fracasso do projeto modernizante do órgão. 
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RESUMO 
No Brasil, constata-se um enrijecimento da política de encarceramento. Conforme registros do DEPEN (2014, 
última informação disponível), observa-se incremento da população prisional de 7% ao ano. Assim, o país 
alcançou 622 mil presos naquele ano. Contudo, apenas 20% destes encontrava-se inseridos em atividades 
laborais. O presente artigo busca propor categorias para tipificar instrumentos de política ativa de fomento ao 
trabalho prisional, em regime fechado e semiaberto, e apresentar o estado da arte da estruturação e execução dos 
respectivos instrumentos em âmbito federal e estadual, a partir de pesquisa de campo realizada junto às 
administrações penitenciárias federal e estaduais. 
Palavras-chave: sistema prisional; políticas de trabalho. 
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INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS ATIVAS PARA O FOMENTO DO 
TRABALHO PRISIONAL NO BRASIL 

MATOS, Franco de 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, constata-se nas últimas décadas um processo de enrijecimento da política de 

encarceramento. Conforme registros do Departamento Penitenciário (DEPEN), órgão vinculado ao 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública, observa-se incremento da população prisional na ordem 

de 0 7% ao ano (informações correspondentes a dezembro de 20141). Assim, o país alcançou 622 

mil pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais ao final de 2014, tornando-se a quarta 

nação com maior número absoluto de presos no mundo, depois de Estados Unidos, China e Rússia. 

Contudo, apenas 20% da população prisional estava inserida em atividades laborais (ou seja, 115.794 

pessoas privadas de liberdade). 

A Lei de Execução Penal brasileira, promulgada na década de 1980 e ainda em vigor, entende que o 

trabalho do preso: o trabalho é, ao mesmo tempo "dever social" e "condição de dignidade humana", 

com "finalidade educativa e produtiva". Internacionalmente, as Regras de Mandela (revisão das 

Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos, conjunto de princípios para tratamento penitenciário 

que fora instituído em 1955 pelo Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas), 

em vigor desde 2015, dá ênfase à importância do trabalho prisional como meio de reintegração social 

das pessoas privadas de liberdade. 

Em relação à política prisional nacional, o DEPEN é o órgão executivo que acompanha e controla a 

aplicação da Lei de Execução Penal e das diretrizes da Politica Penitenciária Nacional, emanadas, 

principalmente, pelo Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciária (CNPCP). Além disso, 

este Departamento é o gestor do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado em 1994. Contudo, 

as administrações penitenciárias estaduais possuem grande autonomia para o estabelecimento da 

política penitenciária no âmbito estadual, inclusive para a estruturação de instrumentos de fomento ao 

trabalho prisional. 

Pretende-se, portanto, que o trabalho desenvolvido pelo indivíduo em privação de liberdade, egressos 

do sistema prisional, cumpridores de penas restritivas de direito ou medidas cautelares, possa oferecer 

a possibilidade de retornar à sociedade de forma não mais segregada, contribuindo para sua 
                                                        
1 Informações disponíveis nos registros do INFOPEN, sistema de informações penitenciárias sob gestão do 
DEPEN, correspondente a dezembro de 2014, último levantamento disponível. Estas informações são 
coletadas por meio de através de formulário online, via plataforma digital de pesquisas. A plataforma foi 
programada seguindo a estrutura do questionário reformulado pelo referido Departamento em dezembro 
de 2014, com o apoio e assistência técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São responsáveis 
pela alimentação desta base de informações os gestores responsáveis por cada uma das 1.436 unidades 
prisionais existentes no país. Assim, a partir de um banco de dados em formato aberto, é possível extrair 
informações individualizadas de cada estabelecimento prisional. 
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reintegração social. 

A garantia ao acesso a estes direitos, em particular o direito ao trabalho, demanda um arranjo 

institucional com sofisticada coordenação tanto intragovernamental quanto intergovernamental, além 

de ações articuladas entre os órgãos estatais, por meio de cooperação entre municípios, estados e 

União, uma vez que a gestão da política prisional é descentralizada. 

O principal instrumento da política de fomento ao trabalho no sistema prisional brasileiro é o 

Programa de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes em 

Estabelecimentos Penais (PROCAP), sob gestão do DEPEN. Este programa tem por objetivo 

implementar oficinas de trabalho permanentes em unidades prisionais, agregando a capacitação 

profissional. O referido programa é operacionalizado por meio do repasse de recursos do FUNPEN 

para as Secretarias de Administração Prisional ou aqueles responsáveis pela política penal, visando à 

estruturação de oficinas de trabalho nas unidades prisionais, a partir de chamamentos públicos, com 

repasse de recursos para o aparelhamento, equipamentos e insumos. Nos últimos anos, demais 

instrumentos de políticas de trabalho e renda federais e estaduais vêm sendo incorporados com vistas a 

promover o trabalho prisional. 

Contudo, ainda existem poucos trabalhos de pesquisa que buscam levantar informações de quais 

instrumentos de fomento ao trabalho prisional vêm sendo estruturados em âmbito estadual. O presente 

artigo busca propor categorias para tipificar instrumentos de política ativa de fomento ao trabalho 

prisional em regime fechado e semiaberto, e apresentar o estado da arte da estruturação e execução dos 

respectivos instrumentos em âmbito federal e estadual, a partir de pesquisa realizada junto às 

administrações penitenciárias federal e estaduais em julho de 20162. 

Por fim, deve-se ressalvar que a presente proposta de categorização e levantamento de instrumentos 

abordados neste artigo restringem-se às políticas ativas de trabalho prisional voltadas a pessoas 

privadas de liberdade no regime fechado e semiaberto, não tratando dos instrumentos voltados a 

egressos do sistema prisional, assim como não trata de demais políticas passivas, que englobam 

instrumentos de capacitação e qualificação profissional, por exemplo. 

1. Direito ao Trabalho Prisional – Marco Legal Nacional e Internacional 

A Lei de Execução Penal (LEP), estabelecida em 1984, normatiza o trabalho no sistema prisional 

brasileiro, destacando-o como um dever social e ressaltando que deve garantir condições de dignidade 

humana, com finalidade tanto educativa quanto produtiva3. Deve ser destacado que a LEP estabelece 

                                                        
2 A referida pesquisa de campo junto às administrações penitenciárias estaduais e federal foi realizada entre 
janeiro e julho de 2016 para o DEPEN, a partir de contrato de consultoria individual com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
3 A Lei de Execução Penal (LEP) foi estabelecida em 11 de julho de 1984 (Lei nº. 7.210), estabelecendo 
regramentos para o tratamento dos presos e seu processo de reabilitação. Baseou-se em orientações da 
Organização das Nações Unidas (ONU), visando garantir aos apenados tratamento baseado na dignidade da 
pessoa humana. 
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que o trabalho das pessoas privadas de liberdade passa a ser regido por um regime trabalhista 

diferenciado, não se encontrando sujeito à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)4. 

São os principais direitos ao trabalho para a população prisional garantidos pela LEP: 

a) Garantia do direito ao trabalho como forma de promoção à cidadania, com finalidade 

educativa e produtiva, garantindo ao preso atribuição de trabalho e remuneração, distribuição do 

tempo para o trabalho, para o descanso e para recreação, sendo esse direito estendido aos presos 

provisórios e egresso. O trabalho prisional também deve levar em consideração a habilitação, a 

condição pessoal e as necessidades futuras dos presos5; 

b) Trabalho dos presos regido por regime trabalhista diferenciado e garantia aos presos dos 

demais direitos relacionados ao trabalho, quando não disciplinado pela LEP, inclusive a garantia 

dos direitos de saúde e segurança do trabalho6; 

c) Definição de jornada de trabalho prisional7; 

d) Direito à remição da pena por meio do trabalho prisional8. 

Contudo, deve-se reconhecer que a legislação que trata da garantia do direito ao trabalho no sistema 

prisional brasileiro já possui mais de 30 anos, sendo que o marco legal nacional e internacional desde 
                                                        
4 O novo regime estabelecido pela Lei garante alguns direitos enquanto suprime outros, gerando discussões 
acerca das garantias trabalhistas dos apenados. Prevaleceria, contudo, o entendimento de que, se todos os 
direitos trabalhistas assegurados aos trabalhadores fossem garantidos aos trabalhadores presos, haveria um 
desestímulo quanto à contratação da mão de obra carcerária (BAQUEIRO, 2009). 
5 LEP - Capítulo IV (dos Deveres, dos Direitos e da Disciplina) – Seção II (dos Direitos) – Art. 41: “Constituem 
direitos do preso: (...) II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; V - 
proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício das 
atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a 
execução da pena”; Título III (do Trabalho) – Seção I (Disposições Gerais) – Art. 28: “O trabalho do condenado, 
como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”; Título I (do 
Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal) – Art. 2º - parágrafo único: “Esta Lei aplicar-se-á igualmente 
ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento 
sujeito à jurisdição ordinária”; Título III (do Trabalho) – Seção II (do Trabalho Interno) – Art. 32: “Na atribuição 
do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do 
preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado: § 1º Deverá ser limitado, tanto quanto possível, 
o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo; § 2º Os maiores de 60 (sessenta) anos 
poderão solicitar ocupação adequada à sua idade; § 3º Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão 
atividades apropriadas ao seu estado”. 
6 LEP - Título III (do Trabalho) – Seção I (Disposições Gerais) – Art. 28: § 2º: “O trabalho do preso não está sujeito 
ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho”; Título III (do Trabalho) – Seção I (Disposições Gerais) – Art. 
28: “§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à 
higiene”. 
7 LEP - Título III (do Trabalho) – Seção II (do Trabalho Interno) – Art. 33: “A jornada normal de trabalho não será 
inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados Parágrafo único. 
Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e 
manutenção do estabelecimento penal”. 
8 LEP – Título V – Seção IV (da Remição) – Art. 126: “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena (Redação dada 
pela Lei nº 12.433, de 2011) (...); § 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação 
dada pela Lei nº 12.433, de 2011): I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze)  horas de frequência escolar - atividade 
de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011); II - 1 (um) dia de pena 
a cada 3 (três) dias de trabalho (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011); § 3o Para fins de cumulação dos casos de 
remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem (Redação 
dada pela Lei nº 12.433, de 2011)”. 
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então traz uma série de aperfeiçoamentos em relação ao tratamento do direito ao trabalho e também de 

direito ao trabalho no sistema prisional. 

No âmbito internacional, deve-se destacar que, em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

concluiu o processo de revisão e atualização das Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, 

denominada “Regras de Mandela”9. Esta revisão tem como propósito a ampliação dos direitos das 

pessoas em cumprimento de pena visando a garantir sua dignidade frente a questões que não estavam 

anteriormente previstas, tais como novas formas de acesso à saúde, regras para o confinamento 

solitário, para o respeito aos familiares, às mulheres detidas e seus filhos, às diversidades religiosas, de 

gênero, raça e sexualidade. 

O referido documento trata também de direitos ao trabalho prisional, podendo ser destacadas as 

seguintes principais recomendações neste sentido: as administrações penitenciárias e outras 

autoridades competentes devem oferecer educação, formação profissional e de trabalho, bem como 

outras formas de assistência (Regra 04); manutenção de condições de salubridade e segurança para 

alojamento e local de trabalho (Regra 14); garantia de oportunidade de trabalho aos presos, segundo 

suas aptidões físicas e mentais (Regra 96); garantia de que não haja trabalho forçado para os presos 

(Regra 97); garantia de que os presos possam escolher o tipo de trabalho que desejam realizar e que 

tenham oportunidades de formação profissional (Regra 98); que a organização e métodos de trabalho 

nas prisões devem assemelhar-se, tanto quanto possível, aos trabalhos similares fora das prisões, de 

modo a preparar os reclusos para as condições de vida de trabalho normal (Regra 99); garantia de 

segurança no trabalho (Regra 101); e estabelecimento de jornadas de trabalho e sistemas de 

remuneração (Regras 102 e 103). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), organismo ligado ao sistema ONU que trata do 

direito ao trabalho, não dispõe de normativos que tratem especificamente do trabalho prisional. 

Contudo, suas Convenções sobre Trabalho Forçado (Convenções 29 e 105) estabelecem que o 

trabalho desempenhado pelos prisioneiros precisa ser realizado sob a supervisão das autoridades 

públicas do presídio, e os prisioneiros não podem ser forçados a trabalhar para empresas privadas 

dentro ou fora da prisão. Também preveem que prisioneiros devem oferecer-se voluntariamente para 

tais empregos e as empresas – se fizerem uso de mão de obra prisional – devem assegurar que os 

termos e condições de trabalho para prisioneiros sejam comparáveis às de trabalhadores livres naquele 

setor. 

Por fim, no Brasil, o trabalho prisional também foi tratado nas diretrizes nacionais que orientam a 

atuação do poder público no âmbito dos Direitos Humanos foram desenvolvidas a partir de 1996, com 

                                                        
9 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) - 
Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2015. 
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o lançamento do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH I)10. Este Programa foi 

revisado e atualizado em 2002, sendo ampliado com a incorporação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, o que resultou na publicação do segundo Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 

II). A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) foi finalizada em 2009 

(estabelecida pelo Decreto Presidencial nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009; atualizada pelo Decreto 

nº 7.177, de 12 de maio de 2010), construída a partir de um processo de diálogo entre poderes públicos 

e sociedade civil. A base inicial do documento foi constituída pelas resoluções aprovadas na 11ª 

Conferência Nacional dos Direitos Humanos, contando com 50 conferências nacionais. 

2. Instrumentos de Política Ativa de Fomento ao Trabalho Prisional 

2.1. Estabelecimento de Parcerias com Empresas Privadas 

O estabelecimento de parcerias com empresas privadas com vistas à oferta de trabalho para pessoas 

privadas de liberdade consiste em um dos principais instrumentos para garantir o direito ao trabalho 

prisional. A própria LEP prevê o estabelecimento de parcerias entre o sistema prisional e empresas 

públicas e privadas com vistas a ofertar vagas de trabalho à população prisional11. 

Segundo dados do INFOPEN, de dezembro de 2014, constata-se que as pessoas privadas de liberdade 

que desenvolvem trabalho externo atuam principalmente em empresas privadas que, por sua vez, 

desenvolvem parcerias com o sistema prisional. No Brasil, 50,39% das pessoas privadas de liberdade 

que desenvolvem trabalho externo encontravam-se inseridas em empresas privadas, segundo o 

referido registro para aquele período. 

Em pesquisa realizada para o DEPEN junto às administrações penitenciárias estaduais, em julho de 

2016, levantou-se que, regime fechado, 28.691 pessoas privadas de liberdade estavam inseridas em 

atividades laborais por meio de parcerias com a iniciativa privada (empresas e instituições sem fins 

lucrativos). No regime semiaberto, levantou-se que 14.620 pessoas privadas de liberdade se 

encontravam inseridas em atividades laborais por meio de parcerias com a iniciativa privada 

(empresas e instituições sem fins lucrativos) intermediadas pela Administração Prisional, enquanto 
                                                        
10 As diretrizes nacionais que orientam a atuação do poder público no âmbito dos Direitos Humanos foram 
desenvolvidas a partir de 1996, com o lançamento do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH I). Este Programa foi revisado e atualizado em 2002, sendo ampliado com a incorporação dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, o que resultou na publicação do segundo Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH II). A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) foi finalizada 
em 2009 (estabelecida pelo Decreto Presidencial nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009; atualizada pelo 
Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 2010), construída a partir de um processo de diálogo entre poderes 
públicos e sociedade civil. A base inicial do documento foi constituída pelas resoluções aprovadas na 11ª 
Conferência Nacional dos Direitos Humanos, contando com 50 conferências nacionais. 
11 LEP - Título III (do Trabalho) – Seção II (do Trabalho Interno) – Art. 34: “O trabalho poderá ser gerenciado por 
fundação, ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do 
condenado: § 1o. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, 
com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, 
inclusive pagamento de remuneração adequada (Renumerado pela Lei nº 10.792, de 2003); § 2o Os governos 
federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada, para implantação de 
oficinas de trabalho  referentes  a  setores  de  apoio  dos  presídios. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003)”. 
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que 2.336 presos se encontravam inseridos por conta própria em atividades laborais ofertadas pela 

iniciativa privada. Com relação aos presos provisórios, levantou-se que 1.621 dessas pessoas privadas 

de liberdade encontravam-se inseridas em atividades laborais por meio de parcerias com a iniciativa 

privada (empresas e instituições sem fins lucrativos). Considerando um universo de mais de 620.000 

pessoas privadas de liberdade no país, estes números podem ser considerados modestos. Levantou-se 

ainda na referida pesquisa que, no Brasil, segundo informações dos pesquisados, no conjunto do 

sistema prisional brasileiro, 1.172 empresas privadas realizam parcerias com o sistema, com vistas a 

permitir a inserção de presos em atividades laborais. 

A pesquisa realizada também permitiu levantar que as gestões estaduais do sistema prisional adotam 

diferentes estratégias para viabilizar e promover parcerias com empresas privadas com vistas a 

promover o trabalho prisional. Por exemplo, na administração penitenciária da Bahia, são 

estabelecidos convênios com empresas privadas que estejam quites com suas obrigações tributárias 

com a União, e governos estadual e municipais. Tais instrumentos estabelecem, por exemplo, que as 

empresas parceiras devem fornecer uniforme aos trabalhadores do sistema prisional; proporcionar 

treinamento quando necessário; disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual, entre outras 

ações. No Espírito Santo, o Programa Responsabilidade Social e Ressocialização visa a inclusão de 

presos no mercado de trabalho por meio de convênios firmados com empresas privadas, sendo-lhes 

garantido o pagamento mensal da remuneração mínima de um salário mínimo vigente, alimentação e 

transporte. No Distrito Federal são estabelecidas parcerias com a iniciativa privada para promoção de 

trabalho prisional, com a estruturação de oficinas de fabricação de produtos para pet shop e de 

produtos gráficos. 

Outra iniciativa para atrair empresas privadas para o estabelecimento de parcerias com o sistema 

prisional consiste na criação de selos e certificados sociais. A referida pesquisa levantou instrumentos 

que instituem Selo de Responsabilidade Social voltado a empresas parceiras de ações de fomento ao 

trabalho prisional, nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Também foi identificado um projeto 

na Câmara dos Deputados que propõe instituir o certificado Parceiros da Ressocialização a ser 

concedido, anualmente, às pessoas jurídicas que contratarem egressos e sentenciados acautelados do 

sistema prisional nacional12. 

Por fim, a pesquisa também levantou a estruturação de instrumentos legais no âmbito estadual que 

autorizam o Poder Executivo a destinar estruturas físicas e a incentivar parcerias com entidades 

privadas para a efetivação da atividade laboral por parte dos sentenciados do sistema prisional, no caso 

de Santa Catarina. Contudo, deve-se reconhecer que no atual ambiente econômico, caracterizado por 

recessão e redução de postos no mercado de trabalho, a atração de empresas privadas com vistas a 

ampliar a oferta de trabalho prisional torna-se um desafio ainda maior. 

                                                        
12 PL 709/2011 – Câmara dos Deputados - Autor: Weliton Prado (PT/MG) - Data da apresentação: 15/03/2011. 
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2.2. Criação de Incentivos Fiscais e de Subvenção Econômica 

O PNDH-3, em relação ao trabalho e reintegração social dos presos, recomenda “promover incentivos 

a empresas para que empreguem os egressos do sistema penitenciário” (BRASIL, 2010). Em pesquisa 

realizada junto ao Poder Legislativo puderam ser identificados sete Projetos de Lei em tramitação na 

da Câmara dos Deputados que propõem a criação de incentivos fiscais e de subvenção econômica para 

contratação de trabalho prisional por empresas13. São as principais proposições apresentadas nesse 

sentido: 

a) Dedução, do imposto devido pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou 

presumido, de um salário mínimo mensal por funcionário egresso do sistema prisional; 

b) A pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou no lucro presumido que contratar 

egresso do sistema prisional poderá deduzir do imposto de renda devido o valor equivalente a 

um salário mínimo por mês de efetivo trabalho desse empregado, por um período de dois anos 

após a contratação; 

c) As pessoas jurídicas receberão, mensalmente, subvenção econômica no valor de um salário 

mínimo por egresso ou pessoa em cumprimento de pena contratado, pelo tempo que durar o 

contrato de trabalho ou por vinte e quatro meses; 

d) A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto de renda 

devido, em cada período de apuração, o valor dos encargos sociais, efetivamente pagos, 

incidentes sobre a remuneração dos empregados egressos do sistema prisional ou em 

cumprimento de pena: consideram-se encargos sociais, para os efeitos desta Lei, os devidos à 

Previdência Social, ao Fungo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao salário-educação, às 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, 

ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e ao seguro contra os riscos 

de acidentes do trabalho; 

e) Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias referentes a 

investimentos em atividades para qualificação, especialização e criação de empregos para os 

internos do sistema prisional, desde que cadastrados no Ministério da Justiça e Cidadania e no 

órgão estadual competente: a dedução de que trata esta Lei está limitada a dois por cento do 

imposto devido pelas pessoas jurídicas; 

                                                        
13 PL 3149/2015 – Câmara dos Deputados - Autor: Sóstenes Cavalcante (PSD-RJ) - Data da  apresentação: 
30/09/2015; ii) PL 2683/2015 – Câmara dos Deputados - Autor: CPI - Sistema Carcerário Brasileiro - Data da 
apresentação: 19/08/2015; iii) PL 2682/2015 – Câmara dos Deputados - Autor: CPI - Sistema Carcerário 
Brasileiro - Data da apresentação: 19/08/2015; PL 1348/2015 – Câmara dos Deputados - Autor: Alberto Fraga 
(DEM/DF) - Data da apresentação: 04/05/2015; PL 2189/2011 – Câmara dos Deputados - Autor: Laercio Oliveira 
(PR/SE) - Data da apresentação: 31/08/2011; PL 729/2011 – Câmara dos Deputados - Autor: Weliton Prado (PT-
MG) - Data da apresentação: 16/03/2011; PL 470/2011 – Câmara dos Deputados - Autor: Inocêncio Oliveira (PR-
PE) - Data da apresentação: 17/02/2011. 
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f) As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins do imposto sobre a renda, 

o dobro dos salários pagos, no período-base, referente à contratação de profissionais apenados 

em regime semiaberto e egressos do sistema carcerário brasileiro; 

g) As pessoas jurídicas regularmente constituídas que contratarem egressos e sentenciados 

acautelados do sistema prisional, nos três primeiros anos após o efetivo cumprimento da pena, 

receberão benefício fiscal, nos seguintes parâmetros: a pessoa jurídica tributada com base no lucro 

real poderá deduzir do imposto de renda sobre pessoa jurídica, em cada período de apuração, o 

total da remuneração integral do empregado paga nos 60 (sessenta) primeiros dias de trabalho, 

vedada a dedução como despesa operacional; o benefício será concedido durante quatro anos após 

a contratação dos egressos e sentenciados do sistema prisional; limite máximo para contratação 

pelo sistema de benefícios é de 10% (dez por cento) do número total de funcionários da pessoa 

jurídica contratante. 

Contudo, deve-se também reconhecer que no atual ambiente econômico, caracterizado por uma crise 

fiscal, instrumentos baseados em concessão de incentivos fiscais e subvenção econômica encontram 

maior dificuldade de serem implantados. 

2.3. Oferta de Vagas de Trabalho Prisional na Administração Pública 

A promoção do trabalho de pessoas privadas de liberdade na administração pública, de forma direta e 

indireta, consiste em outra importante estratégia de geração de postos de trabalho para esta população. 

A LEP prevê que presos em regime fechado possam trabalhar em serviço ou obra pública realizadas 

por órgãos da administração pública direta ou indireta14. 

Na pesquisa realizada junto aos executores estaduais da política de trabalho prisional, levantou-se que, 

no regime fechado, 7.211 pessoas privadas de liberdade inseridas em atividades laborais são 

remuneradas pelo poder público; no regime semiaberto, 5.817 pessoas privadas de liberdade; e dentre 

os presos provisórios, 2.142 dessas pessoas inseridas em atividades laborais são remuneradas pelo 

poder público. No regime fechado, levantou-se 7.211 pessoas privadas de liberdade inseridas em 

atividades laborais são remuneradas pelo poder público, assim como 5.817 pessoas privadas de 

liberdade no regime semiaberto e 2.142 presos provisórios. 

O referido levantamento identificou que é bastante difundida a utilização de trabalho prisional em 
                                                        
14 LEP - Título III (do Trabalho) – Seção III (do Trabalho Externo) – Art. 36: “O trabalho externo será admissível 
para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da 
Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em 
favor da disciplina: § 1º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total  de 
empregados na obra; § 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a 
remuneração desse trabalho; § 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento 
expresso do preso”; Título III (do Trabalho) – Seção III (do Trabalho Externo) – Art. 37: “A prestação de trabalho 
externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e 
responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena: Parágrafo único. Revogar-se- á a 
autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta 
grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo”. 
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serviços de manutenção, conservação e limpeza e serviços terceirizados das unidades prisionais, 

realizados diretamente pela administração pública, ou por meio de empresas terceirizadas. Segundo as 

informações levantadas, 4.169 pessoas privadas de liberdade em regime fechado trabalham em 

serviços terceirizados, assim como 2.619 pessoas em regime semiaberto e 1.045 presos provisórios. 

Foi levantado pela pesquisa, por exemplo, que, no Ceará, a Secretaria da Justiça e Cidadania (SEJUS), 

através da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso (CISPE), emprega 200 egressos do 

sistema prisional em seus espaços, que são remunerados através de gratificação, exercendo diversas 

funções, como: serviços gerais, professores de oficinas de artesanato e arte, auxiliar administrativo, 

gerente de produção. Atualmente há parcerias vigentes com a ECOFOR (empresa de limpeza urbana), 

Teatro José de Alencar (através da Secretaria de Cultura do Estado), URBFOR (autarquia de 

urbanismo e paisagismo de Fortaleza). Também no Ceará, o projeto Justiça de Portas Abertas 

disponibiliza oportunidades de trabalho para egressos do sistema prisional no Setor de Digitalização 

do Fórum de Justiça estadual. 

Em Sergipe, adota-se prática de contratação de egressos do sistema prisional para exercerem serviços 

terceirizados da Secretaria de Justiça. Em Goiás, o Programa Empregabilidade para o Resgate da 

Cidadania e o projeto Mãos que Transformam investiram cerca de R$ 12 milhões de reais, nos últimos 

4 anos, com pagamento de salários aos presos que trabalham para o governo estadual dentro das 

unidades prisionais do estado. No Espírito Santo, o Projeto Manutenção da Vida visa à inclusão de 

presos em atividades de manutenção, conservação e limpeza nas unidades prisionais e setores da 

SEJUS. Neste projeto, cada preso trabalhador inserido no projeto recebe um salário mínimo vigente. A 

ampliação do projeto possibilitaria uma considerável redução de gastos públicos, vez que não haverá 

contratação de empresas terceirizadas por meio de licitação pública. No Amazonas, adota-se prática de 

contratação de pessoas privadas de liberdade pelas empresas terceirizadas responsáveis pelos serviços 

de manutenção das unidades prisionais, de jardinagens e serviços gerais. 

A pesquisa também identificou um Projeto de Lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe 

que o poder público federal, estadual e municipal deve propiciar meios para a contratação de mão de 

obra prisional excedente em obras e serviços públicos, suprindo a insuficiência dos postos de trabalhos 

disponíveis aos custodiados, entendo, contudo, o trabalho do condenado como obrigatório15. São as 

principais proposições apresentadas nesse sentido: 

a) O Poder Público federal, estadual e municipal pode propiciar meios para a contratação de 

mão de obra prisional excedente em obras e serviços públicos, suprindo a insuficiência dos 

postos de trabalhos disponíveis aos custodiado; 

b) O número de presos na obra será de no máximo 15% do total de empregados na atividade. 

                                                        
15 PL 4530/2016 – Câmara dos Deputados - Autor: William Woo - PV/SP - Data da apresentação: 24/02/2016. 
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2.4. Reserva de Vagas em Contratos e Obras Públicas e Outras Formas 
Indiretas de Absorção de Trabalho Prisional na Administração Pública 

A pesquisa realizada também identificou que as unidades federativas também têm adotado práticas de 

reservas de vagas de trabalho em contratos e obras públicas voltadas para pessoas privadas de 

liberdade, como o caso do Ceará, Paraíba, Espírito Santo e São Paulo. 

No Ceará, foi aprovada a Lei das Vagas nº. 15.854, de 2015, que dispõe sobre a reserva de vagas de 

empregos referentes aos contratos com o Estado do Ceará, aplicando-se aos assistidos em regime 

aberto, semiaberto, livramento condicional e egressos, que oportunizará aos assistidos interessados na 

reinserção social a conseguirem ingressar no mercado formal de trabalho. Essa lei ainda se encontra 

em fase de regulamentação. Na Paraíba, a Lei nº 9.430 de 14 de julho de 2011, dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas vencedoras de licitações públicas, no âmbito do Estado da Paraíba, a 

reservarem até 5% do total de vagas existentes na contratação de obras e de serviços a pessoas 

privadas de liberdade. No Espírito Santo, o Decreto nº. 2.460-R, de 2010, estabelece que as empresas 

que prestam serviços ao estado devem contratar 3% de egressos. E em São Paulo, o Programa Pró 

Egresso, da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), por meio do Decreto nº 56.290, 

de 2010, estabelece que os administradores dos órgãos do estado, quando da contratação de empresa 

para prestar serviços, tenham no seu quadro funcional em percentual de 5% de egressos do sistema 

prisional para prestação de serviço contratado. Contudo, não há avaliações em relação à efetividade 

desses instrumentos quanto à maior oferta de oportunidades de trabalho para a população prisional. 

Também foram identificados dois Projetos de Lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõem 

reservas aos egressos do sistema prisional em vagas previstas na terceirização de serviços no âmbito 

da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional16. São as principais proposições 

apresentadas nesse sentido: 

a) Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 

devem estabelecer, nos editais de convocação de licitações para contratação de serviços, que 

05% dos respectivos postos de trabalho sejam destinados a egressos do sistema prisional; 

b) Dos contratos para contratação de obras e serviços, inclusive os técnicos especializados, 

constará cláusula que estabeleça a obrigatoriedade de reservar ao menos 10% dos postos de 

trabalho para reeducandos do sistema prisional que estejam cumprindo pena em regime 

semiaberto. 

Além disso, a pesquisa realizada identificou outras formas indiretas de geração de oportunidades de 

trabalho prisional pela administração pública, por meio da produção de bens e produtos utilizados pelo 

sistema prisional e pela administração pública em geral. A LEP prevê a dispensa de licitação para 
                                                        
16 PL 2655/2015 – Câmara dos Deputados - Autor: Vinicius Carvalho (PRB/SP) - Data da apresentação: 
18/08/2015; PL 873/2015 – Câmara dos Deputados - Autor: Laudivio Carvalho (PMDB-MG) - Data da 
apresentação: 24/03/2015. 
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aquisição, pelo poder público, de bens e produtos oriundos do trabalho sistema prisional17. 

Por exemplo, em Alagoas, o Projeto Plantando o Bem, baseado em cultivo de hortas por parte da 

população prisional, gerou, primeiro semestre de 2016, 31 toneladas de alimentos distribuído nas 

cozinhas do sistema prisional, por meio da central de aprovisionamento. 

No Ceará, são desenvolvidas ações de trabalho para a população prisional com vistas à fabricação de 

bens para consumo das próprias unidades prisionais e da SEJUS, possibilitando economia de recursos 

públicos e ocupação dos presos (como a fábrica de material de limpeza e fábrica de vassouras). Neste 

mesmo estado, o projeto Mãos que Reciclam busca a produção de materiais utilizados pelo próprio 

governo estadual, por meio da reciclagem de banners. No Tocantins, vêm sendo implementadas 

oficinas de panificação nas unidades prisionais de Araguaína, Cariri e Palmas, empregando população 

prisional para produção de alimentos voltados às unidades prisionais. 

No Paraná, são desenvolvidas atividades produtivas que se valem de trabalho prisional com sua 

produção destinada exclusivamente para consumo do próprio sistema prisional, como a fábrica de 

uniformes de presos e agentes penitenciários, a de blocos de concreto, a de fraldas descartáveis, a de 

produtos domissanitários, canteiros de serraria, marcenaria, etc. Também, no Paraná, foi realizada 

parceria com o Grupo Administrativo de Planejamento responsável pela parte do orçamento para 

aquisição dos insumos das fábricas instaladas nas unidades prisionais. Em Minas Gerais, os uniformes 

femininos serão produzidos por presas do Presidio de Caxambu e Presídio de Pouso Alegre, sendo que 

a reformulação dos uniformes é uma das primeiras realizações do Comitê de Política Estadual de 

Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional de Minas 

Gerais, responsável em fomentar politicas especificas para o público feminino. Por fim, na Bahia, são 

realizadas ações de articulação com os organismos públicos e privados visando assegurar a 

comercialização dos produtos do trabalhador interno, quando realizam produção autônoma, isto é, não 

vinculado a uma empresa. 

2.5. Oficinas de Trabalho Prisional 

Um dos principais instrumentos de política ativa de fomento ao trabalho do Sistema Prisional 

Brasileiro, promovidas pelo DEPEN, consiste na implementação de Projetos de Capacitação 

Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes (PROCAP), projeto este estabelecido em 2012. 

Esta ação visa à implementação de oficinas permanentes de trabalho e oferecimento de cursos de 

capacitação em estabelecimentos penais, sendo tais projetos executados diretamente pelos Estados e 

                                                        
17 LEP - Título III (do Trabalho) – Seção II (do Trabalho Interno) – Art. 35: “Os órgãos da Administração Direta ou 
Indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos Municípios adquirirão, com dispensa de 
concorrência pública, os bens ou serviços do trabalho prisional, sempre que não for possível ou 
recomendável realizar-se a venda a particulares. Parágrafo único: Todas as importâncias arrecadadas com as 
vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do 
estabelecimento penal”. 
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Distrito Federal. 

A implantação de oficinas permanentes de trabalho tem, então, como propósito disponibilizar às 

pessoas em restrição de liberdade o acesso à capacitação profissional e uma possível implementação 

de linha de produção no estabelecimento penal, aliando-se à possibilidade de integração ao mercado 

de trabalho ainda dentro do sistema penitenciário, permitindo a remição da pena pelo trabalho, 

conforme previsto na Lei de Execução Penal (LEP). 

A implementação do projeto se dá por meio de ciclos, compreendendo o encaminhamento de 

diagnósticos por parte das unidades federativas interessadas; análise preliminar dos projetos e 

subsequente aprovação das propostas que atendam aos propósitos definidos (mediante disponibilidade 

orçamentária e financeira), além da própria implementação das oficinas nas Unidades da Federação 

selecionadas. 

No quarto ciclo de financiamento, foram definidas as seguintes modalidades de oficinas a serem 

apoiadas com recursos do FUNPEN (Portaria DEPEN nº 119/2015): i) Construção Civil (artefatos de 

concreto e blocos e tijolos ecológicos); ii) Marcenaria; iii) Serralheria; iv) Corte e Costura Industrial; 

v) Panificação e Confeitaria; vi) Manutenção de Equipamentos de Informática; vii) Fabricação de 

Fraldas (em unidades femininas ou mistas). 

Desde sua criação, em 2012, o PROCAP beneficiou 7.435 pessoas privadas de liberdade atuando nas 

oficinas de trabalho implantadas, contempladas também por cursos de capacitação profissional 

associados a essas oficinas (informações da Coordenação Geral de Promoção da Cidadania do 

DEPEN). 

Em relação ao financiamento do PROCAP, foram firmados, até julho de 2016, 44 convênios pelo 

DEPEN com as unidades federativas executoras do projeto, totalizando R$39.022.005,42 de reais. 

Segundo análise dos registros do INFOPEN, em dezembro de 2014, 1.078 unidades prisionais 

declaram possuir oficinas de trabalho para o desenvolvimento de atividades laborais (75,07% do total 

de unidades prisionais). Contudo, em relação à estrutura das oficinas de trabalho existentes no sistema 

prisional, também segundo informações disponíveis no INFOPEN, a estrutura dessas oficinas fica 

aquém das necessidades da estruturação de atividades laborais para atender, por sua vez, as 

necessidades produtivas, sendo que a capacidade das oficinais de trabalho instaladas no sistema 

prisional brasileiro é de absorção de 22.204 pessoas privadas de liberdade, bastante abaixo do universo 

da população prisional. Dentre as oficinas de trabalho instaladas o sistema prisional, constata-se 

predominância naquelas dedicadas à atividade de artesanato (25,37% do total), com capacidade, 

contudo de absorver 42,31% da capacidade de trabalhadores prisionais. A pesquisa realizada junto 

aos executores estaduais do sistema prisional levantou também que certas unidades federativas alegam 

dificuldade de implantar os projetos do PROCAP devido à própria burocracia de aquisição de bens e 

serviços.  
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CONCLUSÃO 

Ainda que a política de fomento ao trabalho prisional não se restrinja a proporcionar oferta de trabalho 

a pessoas privadas de liberdade no regime fechado e semiaberto, uma vez que também deve abranger 

instrumentos de política que beneficiem egressos do sistema penitenciário, constata-se que, no Brasil, 

os instrumentos de política voltados aos dois regimes são os mais difundidos. Contudo, como tratado 

neste artigo, dados do INFOPEN mostram que apenas 115.805 pessoas privadas de liberdade 

trabalham, sendo que destas 74,81% desenvolvem trabalho interno. Ou seja, cerca de 80% da 

população prisional é privada do direito ao trabalho por falta de oportunidades de trabalho, impedindo 

que tenham acesso à renda, benefícios como remição e demais ganhos relacionados à experiência e 

aprendizado ao desenvolverem atividades laborais durante o período de privação de liberdade. 

Entretanto, a pesquisa realizada identificou que, tanto no âmbito federal como estadual, uma série de 

instrumentos de política ativa de fomento ao trabalho prisional encontram-se estruturados, ainda que 

não estejam articulados com uma política nacional. Deve-se frisar também que é bastante incipiente o 

esforço de levantamento, sistematização e análise desses instrumentos. Este quadro justifica a 

estruturação de uma política nacional de trabalho prisional, com vistas a promover o trabalho dentro 

das unidades prisionais, envolvendo o poder público e promovendo também parcerias com empresas 

privadas com vistas a proporcionar mais oportunidades de trabalho para a população prisional. E 

também justifica a construção de uma agenda de pesquisa em relação à sistematização e análise dos 

instrumentos de política de fomento ao trabalho prisional. 

A partir dos achados de pesquisa apresentados neste artigo, como conclusão, apresenta- se a seguinte 

proposta de agenda de pesquisa e de intervenção pública em relação aos instrumentos de política ativa 

de fomento ao trabalho prisional: 

i) Levantamento de Boas Práticas Estaduais de Parcerias com Empresas Privadas – 

Levantamento, descrição e divulgação de boas práticas estaduais voltadas ao estabelecimento de 

parcerias com empresas privadas com vistas à promoção do trabalho prisional, contemplando a 

formalização de instrumentos de gestão que incentivem a instalação de empresas privadas 

dentro das unidades prisionais, assim como a oferta de vagas de trabalho para presos do regime 

semiaberto; 

ii) Avaliação dos Instrumentos de Criação de Incentivos Fiscais e Subvenção Econômica para 

Empresas Privadas – Avaliação dos instrumentos de concessão de incentivos fiscais e 

subvenção econômica às empresas privadas que contratem trabalhadores do sistema prisional; 

iii) Avaliação dos Instrumentos de Reserva de Vagas em Contratos e Obras Públicas – 

Realização de uma avaliação comparativa da aplicação dos instrumentos legais em âmbito 

estadual que estabelecem a reserva de vagas para pessoas privadas em liberdade em contratos e 
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obras públicas, com vistas a avaliar a efetividade desses instrumentos, possíveis obstáculos para 

sua implementação efetiva e construção de guia de operacionalização de instrumentos desta 

natureza, com vistas a torná-los mais efetivos; 

iv) Avaliação do PROCAP – Realização de avaliação externa do PROCAP, com vistas à 

verificação da efetividade do programa, assim como com o propósito de levantar e propor, de 

forma estruturada, recomendações de aperfeiçoamento e direcionamentos para aplicação dos 

recursos de forma a garantir maior empregabilidade da população prisional no futuro. 
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RESUMO 
 O trabalho discute a judicialização do SUS e articulações entre o setor sanitário e a defensoria pública para 
atenuar os impactos dos conflitos que este assunto carrega por meio da mediação sanitária. Observa-se 
especialmente o programa SUS Mediado, de Natal, e a Câmara Permanente Distrital de Mediação em Saúde 
(CAMEDIS), do Distrito Federal (DF). A mediação é caracterizada enquanto instrumento de ação pública, 
apresentando no estudo de caso das duas instâncias uma busca pela síntese do que já se produziu de 
conhecimento sobre o tema e, sobretudo, demonstra as especificidades de arranjos de ação pública viabilizados 
em Natal/RN e no DF. 
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MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE AÇÃO PÚBLICA: 
ESTUDO DE CASO SOBRE A CAMEDIS (DF) E O SUS MEDIADO (NATAL/RN) 

COTRIM, Tainá Porto 

INTRODUÇÃO 

As políticas públicas podem ser compreendidas como o mecanismo que o Estado efetiva direitos 

econômicos, sociais e culturais. Sabe-se que a garantia dos direitos à saúde, moradia, educação, 

transporte, (entre muitos outros) dependem de sua adequada implementação (SARMENTO, 2012). É, 

portanto, sob essa ótica que a promoção de políticas públicas se apresenta como inerente ao 

aprimoramento dos princípios fundamentais assegurados na Carta Magna. 

Em setembro de 1990, é sancionada a Lei n° 8.080. “Esta lei regula, em todo o território nacional, as 

ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 

por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privadas” (BRASIL, 1990), assegurando, 

principalmente, acesso universal e igualitário às ações e aos serviços (para a sua promoção, proteção e 

recuperação) ao SUS. 

Foi a partir da pressão da sociedade na luta por medicamentos para pessoas soropositivas que o 

fenômeno da judicialização do SUS teve suas primeiras aparições. “Uma das principais medidas 

de política sanitária concernente à doença [HIV] foi a distribuição gratuita de medicamentos 

preconizada em 1991” (CARVALHO, 2007, p. 27). As medidas do governo possibilitaram um 

novo arranjo no acesso à saúde para a comunidade HIV+, foram conquistas que deram qualidade e 

maior expectativa de vida para as pessoas que não tinham acesso a tratamentos de qualidade. O caso 

dos medicamentos para HIV representa um marco histórico na observância do acesso saúde no Brasil, 

possibilitando que o Estado percebesse a necessidade de se aproximar ao poder judiciário para melhor 

garantir o direito à saúde para a sociedade. 

A causa primaria da judicialização decorre de inadequações do sistema de saúde. No entanto, há 

outros interesses que pegam carona gerando distorções na judicialização, como a corrupção por 

exemplo. Segundo Sônia Fleury (2012), a realidade tem apontado que, ao invés de combater a 

judicialização em si, é preciso buscar evitar que ela se transforme em fonte adicional de iniquidade, 

parâmetro que sustenta o direito e a administração pública, pois a judicialização em si, tem o poder de 

garantir direitos. 

A mediação sanitária vem com objetivo de atenuar os impactos financeiros que a judicialização causa 

dentro do cenário de recursos escassos do Estado, garantindo as prorrogativas e conquistas do direito à 

saúde. A mediação proporciona ao cidadão, dentro da sua comunidade, um espaço para diálogo, com 

intuito de satisfazer interesses mútuos superando apenas a intervenção judicial. O programa SUS 
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Mediado, de Natal, Rio Grande do Norte (RN), e a Câmara Permanente Distrital de Mediação em 

Saúde (CAMEDIS), do Distrito Federal (DF) são exemplos de iniciativas públicas da mediação 

sanitária. 

A mediação dentro do SUS emerge como instrumento relevante por ter como alicerce o acordo. 

Dentro das diversas configurações existentes, a multidisciplinariedade é um diferencial no perfil dos 

atores presentes no processo de mediação, além da possibilidade de reduzir custos, minimizar processo 

no Poder Judiciário e tratar o problema de forma satisfatória tanto para o paciente quanto para o 

Estado. 

Um aspecto importante para considerar o direito à saúde e a complexidade do SUS é pensar se as 

políticas públicas emergentes buscam a ampliação do acesso à saúde ou a medicalização. Esse aspecto 

é crucial por despontar a necessidade de um Sistema Único que opte pelo público e universal. 

Conforme Fleury (2012), a judicialização só virá amparar o SUS, na condição de não introduzir a 

lógica do mercado na gestão do serviço de saúde. 

É fundamental acatar as considerações feitas por Sarah Escorel (1999), quando ela pondera que no 

âmbito das condições de saúde é considerada a distribuição dos riscos de adoecer e morrer em grupos 

populacionais. Ainda que as variações biológicas determinem diferenças de mortalidade, a maior parte 

das condições de saúde é socialmente determinada e não decorre de variantes naturais, ou de escolhas 

pessoais por estilos de vida. As condições de saúde de uma população estão associadas às 

desigualdades sociais existentes dentro da sociedade. 

Uma análise crítica que verifique os processos da mediação é fundamental. A mediação sanitária se 

propõe a reduzir custos e tempo no processo, instigar a participação social e a interdisciplinaridade, 

além de fomentar o acordo e diálogo. É sob essa concepção que ponderar a teoria e a realidade de 

implementação se mostra inevitável. 

O recorte teórico feito para realização da análise baseou-se no entendimento da ação pública como 

ação sociopolítica, estabelecida por instrumentos, técnicas, finalidades e projetos, entendendo o papel 

do instrumento como estruturante e materializador no processo de atividade política dentro da esfera 

pública. Dentro da teoria proposta pelos autores Lascoumes e Le Galès (2012, p. 41) ação pública “se 

caracteriza por reacomodação, um intrincado aleatório de redes, uma multiplicação de atores, de 

finalidades múltiplas, de heterogeneidade, de transversalidade de problemas, de mudanças de escalas 

dos territórios de referência”, é sob esta perspectiva que entende-se como ação pública o movimento 

de interações de atores, processos, instituições, representações e resultados em cenários complexos, 

agindo, sobretudo, a partir de instrumentos, ferramentas e técnicas. A judicialização do SUS é 

observada como modo de interação entre cidadãos e atores públicos, sendo a ação pública aqui 

analisada. 

Levando em consideração que o conceito de instrumento da ação pública – (IAP) (LASCOUMES; LE 
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GALÈS, 2012) corresponde a dispositivos simultaneamente técnicos e sociais, torna-se possível assim, 

analisar o programa SUS Mediado e a CAMEDIS como IAP: ferramentas da governabilidade, com 

propriedades indissociáveis, os instrumentos são portadores de valor, nutridos de uma interpretação do 

social e concepções precisas do modo de regulação (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). A mediação é 

um instrumento alternativo para a judicialização do SUS. Entende-se que analisar a questão da 

judicialização, do direito à saúde e da mediação, dentro desta perspectiva, torna o debate inovador e, 

ainda mais, possibilita que a discussão ultrapasse o âmbito judicial e busque também uma ênfase na 

gestão pública. Conforme Lucio e Coelho (2010), para o caso da Câmara de Conciliação e Arbitragem 

da Administração Federal, que também estabelecem a mediação como instrumento: 

Enfatizamos que a mediação é um instrumento de gestão que se utiliza de 
ferramentas da esfera da objetividade: a audiência em si mesma, a preservação dos 
princípios e garantias jurídicas; como também se serve de ferramentas da esfera da 
subjetividade: o diálogo, a escuta ativa, a confiança e o acordo. A junção dessas 
perspectivas tem como destino final a instituição e fortalecimento do paradigma da 
pacificação como uma prática gestora. (COELHO; LÚCIO, 2010, p. 07). 

Neste estudo, concebe-se a mediação sanitária como um instrumento para efetivação de direitos. A 

escolha pela mediação justifica-se pela possibilidade de a mesma materializar a atuação dos 

especialistas (sejam sanitaristas ou juristas, por exemplo), junto a cidadãos usuários do SUS, que 

compreendem o acordo como uma via possível. O modo como esse acordo irá acontecer (ou seja, 

como a mediação será operacionalizada), dependerá do modo de atuação dos atores envolvidos no 

processo. 

1. Metodologia 

Como análise, propõe-se aqui a focalização do objeto a partir das lentes da ação pública para 

estabelecer a relevância dos atores (burocratas, políticos e cidadãos) e de suas matrizes cognitivas que 

dão sentido às ações, na produção e viabilização de instrumentos tecnopolíticos e sociais. A pesquisa 

buscou acessar os estudos já publicados com tema de mediação sanitária, além da análise de 

documentos oficiais que instituiu a prática no Estado. Para melhor atingir os objetivos do trabalho, 

além da análise documental, aplicou-se entrevistas para possibilitar um contato maior com os 

produtores da mediação sanitária. As entrevistas foram pensadas para guiar um debate legitimado, 

trazendo o que os atores têm como arcabouço e suas contribuições. Foram entrevistados atores chaves 

que participaram tanto do processo de criação, quanto de implementação e avaliação dos programas 

em questão. 

A pesquisa é também uma análise em curso, que resultará em trabalho de conclusão de curso em 

Gestão de Políticas Públicas na UnB, discutindo sobre mediação sanitária e instrumentos justamente 

considerando as iniciativas SUS Mediado de Natal/RN e a Câmara Permanente Distrital de Mediação 

em Saúde (CAMEDIS/DF). 
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2. Sobre os Instrumentos de Ação Pública 

Analisar a atuação do Estado traduz-se em entender os aspectos que superam uma finalidade apenas 

administrativa, mas inserir também sua abrangência dentro de um cenário de políticas públicas e na 

complexidade dada pelas trocas entre os atores sociais, apontam para distinguir o que, de fato, será 

destacado aqui como o papel do Estado (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). Este estudo se guia pela 

lógica da ação pública, considerando-a: viabilizada por instrumentos, que interagem na complexidade 

das relações sociais, técnicas e políticas, numa dinâmica de política pública. 

A mediação sanitária carrega em si a capacidade de, a partir da comunicação e do acordo, influenciar 

as políticas públicas e ouvir demandas individuais. Segundo Lascoumes e Le Galès (2012, p. 39) A 

força do instrumento repousa sobre sua capacidade harmonizadora de superfície que contorna as 

oposições entre Estados, tanto quanto sobre a definição de questões prioritárias, do que sobre os 

objetivos a atingir”. A mediação como instrumento alinha um tipo diferente de relação política, 

baseada na consulta, no acordo e ajuda a renovar os fundamentos da legitimidade do Estado e de suas 

ações. A classificação proposta para a mediação sanitária é examinar os efeitos dos programas a partir 

da lógica do acordo, o que determina como instrumento de convenção e incentivo. Os mesmos atores 

defendem que a ação pública compreende cinco elementos articulado entre si e, ainda, definem o 

pentágono das políticas públicas como uma possibilidade pertinente de análise. No pentágono, os 

vértices equivalem a representações, atores, instituições, processos e resultados (explicado melhor a 

seguir). Peixoto (2015) destaca em seu estudo a capacidade que o modelo da Ação Pública tem de se 

opor ao arquétipo de políticas top down: 

Os mesmos autores [Lascoumes e Le Galès] relacionam o fracasso das políticas 
públicas, especialmente em sua implementação, às fragilidades que o modelo top 
down apresenta por desconsiderar as dinâmicas sociais existentes no contexto. 
(PEIXOTO, 2015, p. 405). 

A abordagem pelo pentágono entende o Estado como mais um dos elementos na complexidade e 

multiplicidade nas relações. Nonato (2015) também discute os benefícios do pentágono para análise. 

“Esta visão contribui para superar a visão “processual” e isenta de causalidades que muitas vezes está 

imbricada na policy analysis, uma vez que ela traz para as regras do jogo elementos que politizam o 

debate e os traduzem nos efeitos práticos da ação pública”. Considerar o pentágono de políticas 

públicas é ponderar a complexidade que cada elemento tem ao se relacionar.  
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FIGURA 01 – Pentágono das políticas públicas 

Fonte: Lascoumes, Le Galès, 2012, p. 45. 

Os atores podem ser individuais ou coletivos, são dotados de recursos e autonomia, com capacidade de 

fazer escolhas, são guiados por seus interesses materiais e/ou simbólicos. As representações são os 

quadros cognitivos e normativos que dão sentido às ações. Os processos são as formas de interação e 

de recomposição no tempo que apreendem as múltiplas atividades de mobilização dos atores 

individuais e coletivos. As instituições são as normas, regras, rotinas, procedimentos que governam as 

interações. Já os resultados, são as consequências, os efeitos da ação pública (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012). 

3. As experiências: SUS Mediado e CAMEDIS 

O Programa SUS Mediado nasceu em 2012 na cidade de Natal-RN, com o objetivo de estabelecer 

mecanismos para a efetivação da resolução extrajudicial das demandas da saúde, e já encontra 

extensão nos municípios de Mossoró e Caicó. Na prática, reúne Defensoria Pública da União e do 

Estado, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde e Procuradoria Geral do Estado. É estabelecida 

assim a composição que, semanalmente, sucede as práticas de mediação sanitária. 

O Programa foi sucedido pela experiência do Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa 

de Demandas da Saúde – CIRADS. Ringeisen (2017) faz uma análise das principais diferenças entre 

CIARDS e SUS Mediado apontando para a incorporação, ao longo do tempo, de mecanismo de 

aperfeiçoamento da política. A proposta central do programa potiguar é a possibilidade da 

interferência do executivo dentro de um processo que a priori centrava-se no judiciário. Sendo, a 

proposta da mediação a redução de recursos, a partir da tentativa de acordo entre os principais atores 

envolvidos na pôr acesso à demanda. 

Aproximar as características do SUS Mediado à análise pelo pentágono de políticas públicas 

possibilita conhecer a política e ponderar a complexidade e correspondências das cinco etapas na 

prática. Sendo assim, apresentar as representações do SUS Medido como a filosofia de gestão e os 

valores apresenta-se como possibilidade analisar os referencias cognitivos que vão guiar os atores. 

“Aproximar o cidadão do poder público, desburocratizar, racionalizar a distribuição de medicamentos 
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na rede pública, e evitar a propositura de ações judiciais para a realização de procedimentos cirúrgicos 

ou de exames médicos” (QUEIROZ, 2013, p. 16) são alguns valores e características que Queiroz, 

autora de dissertação que também liderou a iniciativa, apresenta com respeito ao SUS Mediado. 

Considera-se que essas características tem a capacidade de guiar as ações do programa, assim como 

representar e estimar o alcance de objetivos. Há, também, outra noção citada entre as entrevistadas: o 

SUS Mediado tem abertura para indicar políticas públicas, na medida em que concretiza a repartição 

de competências e identifica as demandas reprimidas para fins de fomentar a resolução coletiva. 

Os atores dentro do pentágono de politicas públicas podem ser individuais ou coletivos, bastam ser 

dotados de recursos, além de autonomia, capacidade e estratégia de escolhas. No caso do programa, a 

Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Norte tem como atribuição a tentativa de evitar a 

judicialização da demanda (mediante a formalização de ofícios requisitórios para os médicos buscando 

a substituição de medicamentos ou materiais cirúrgicos conforme indicação dos técnicos das 

secretarias de saúde, por exemplo). 

Segundo uma entrevistada, atuante no SUS Mediado: 

A Defensoria Pública monitora os tipos de demanda e os motivos da não resolução 
extrajudicial, instruindo, inclusive, procedimentos preparatórios para ações 
coletivas, como forma de fomentar a efetivação concreta das políticas públicas de 
saúde. Exemplo, a partir do número de demandas do SUS mediado, a Defensoria 
Pública propôs uma ação civil pública para o Estado custear os exames de PET Scan 
para diagnóstico do câncer. (Entrevista realizada em 22/08/2017) 

Já a Defensoria Pública da União, fica responsável pelas demandas que versam sobre medicamentos 

ou procedimentos sem registro na Anvisa, de uso off label ou sem repasse pela União. A Secretaria de 

Saúde faz a regulação dos procedimentos, verificando a possibilidade de atendimento extrajudicial por 

algum prestador da rede pública ou da rede suplementar conveniada. Nos casos de medicamentos, 

verifica-se a disponibilidade em estoque na farmácia do Estado, bem como a possibilidade de 

substituição de um medicamento indicado por marca por outro que integre as políticas públicas de 

saúde (o que é feito mediante consulta também ao médico do paciente, que tem que autorizar a 

substituição). Os usuários do SUS que formam o grupo de atores mais interessado na resolução do 

problema são os cidadãos que buscam por tratamentos, exames ou medicamentos específicos. 

Para melhor desenhar o SUS Mediado, cabe esmiuçar algumas etapas do programa. Dentro da 

abordagem de ação pública, os processos vão formar as interações dos atores. Analisa-se aqui, o 

processo da mediação e sua recomposição durante o tempo. O SUS Mediado na cidade de Natal 

funciona semanalmente com a presença de técnicos da assistência farmacêutica e do setor de regulação 

de exames e cirurgias, que mantém contato direto com o usuário do sistema único de saúde. É feito 

uma análise socioeconômica e da adequação do laudo médico. A partir dessas primeiras análises, a 

Secretaria de Saúde tenta a primeira resolução extrajudicial intermediando por um remédio (ou 

procedimento) disponível. 
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O cidadão é atendido diretamente pelos técnicos das Secretarias de Saúde. Se o 
técnico indicar a possibilidade de mediação, a Defensoria monitora, posteriormente, 
a efetividade desta. Se o técnico informar a possibilidade de substituição dos 
medicamentos ou procedimentos, a Defensoria, no mesmo dia, emite ofício 
requisitório ao médico informando essa possibilidade e pedindo autorização para 
mudança no tratamento, a fim de que o usuário possa receber o medicamento 
disponível na rede SUS. Em não existindo mediação, o usuário é atendido pela 
equipe social da Defensoria Pública e se estiver com a documentação completa, dá 
entrada no pedido para a ação judicial no mesmo dia. (Entrevista realizada em 
22/08/2017). 

A possibilidade da não-mediação refere-se a um dado importante. Muitas demandas não vão para a 

mediação, seja pela urgência da demanda, pela ausência de fornecimento, medicamentos não 

certificados, entre outros muitos motivos. Parte-se então, para o procedimento padrão de 

judicialização. Um olhar meticuloso e sensível para as demandas que não podem ser mediadas 

identificaria solicitações de acesso mais rígidas e não flexíveis, que não são solucionadas 

coletivamente, o que reflete a realidade de uma grande parcela de pessoas que buscam por acesso e a 

necessidade de uma ação coletiva do Estado. 

Partindo para a possibilidade de mediação, o procedimento segue distinto entre demanda por 

medicamento ou por insumo/cirurgia/exame. 

Constata-se que, logo de início, o cidadão é atendido pela equipe multidisciplinar da 
defensoria pública do estado. Percebida a possibilidade de mediar o conflito, há o 
direcionamento do cidadão ao “órgão-disponibizador”. Em se tratando de 
medicamentos, se disponível no SUS, o cidadão é direcionado à Unidade Central de 
Agentes Terapêuticos (UNICAT). Se não disponível, ele é encaminhado à 
defensoria pública do estado (DPE) – em caso de desabastecimento da UNICAT – 
ou da União (DPU) – se ausente do SUS. Em se tratando de insumos, cirurgias e 
exames, se disponível, serão devidamente agendados e informados ao cidadão. Se 
indisponíveis, ele é encaminhado à DPE, estando tal recurso disponível no SUS, ou 
à DPU se ausente no SUS. (RINGEISEN, 2016, p. 32). 

Sendo assim, os técnicos do programa e os estudos publicados avaliando o SUS Mediado apontam 

para resultados positivos. Segundo Ringeisen: 

Verifica-se que a mediação evidencia ser uma ferramenta adequada para se lidar 
com a judicialização, pois reduz o número de ações propostas no judiciário, 
direciona melhor as competências aos entes federativos, enquanto busca a solução 
administrativa dos casos. (RINGEISEN, 2016, p. 117). 

Segundo a entrevistada (27/06/2017), os resultados do programa são positivos por atingir um índice de 

resolutividade de 40-50% (2016) considerando a totalidade de atendimentos. 

Por sua vez, a Câmara Permanente Distrital de Mediação em Saúde do Distrito Federal foi instituída 

em fevereiro de 2013 através da Portaria Conjunta nº 01/2013 da Secretaria de Saúde do DF e 

Defensoria Pública do Distrito Federal e iniciou atuação em agosto do mesmo ano. A CAMEDIS tem 

por objetivo a realização de reuniões para conciliação e mediação entre pacientes usuários do SUS e 

os gestores da rede pública de saúde do Distrito Federal. 
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O desenho inicial era que a composição fosse: defensoria de um lado demandando, 
secretaria do outro lado fazendo a resposta e a procuradoria mediando com função 
de representação. A procuradoria participou amplamente do debate na formulação, 
mas no final acabaram saindo porque não tinham procuradores suficientes para 
atuarem nesse projeto. Nós [integrantes da CAMEDIS] seguimos o projeto. 
(Entrevista realizada em 27/04/2017). 

Na prática brasiliense, os representantes fundamentais do programa são os usuários do SUS 

demandando por acesso a algum medicamento ou procedimento, a defensoria Pública do DF 

mediando e a secretaria de saúde averiguando a possibilidade de se adequar ao acordo. 

A missão institucional da câmara de mediação da capital é a busca por soluções às demandas por 

serviços e produtos de saúde, com intuito de evitar ações judiciais ou propor soluções para aquelas em 

trâmite. De acordo com os entrevistados, os valores que moldam a ação e a proposta da câmara 

correspondem aos propósitos de agir como uma ferramenta de busca do princípio democrático, no 

resgate da confiança do cidadão no sistema único de saúde e a conscientização da importância das 

soluções extrajudiciais como instrumento de desburocratização, considerada as representações. 

Tanto na CAMEDIS (DF) como no SUS Mediado (RN), não são todos os casos que chegam à mesa de 

mediação: 

Então, foi definido um rol daquilo que faria sentido encaminhar para mediação e o 
que não faria sentido, ou porque eles não iriam fornecer (imagine aqui os 
medicamentos sem registro na ANVISA, não tem nem o que negociar). Nós também 
não enviávamos aquilo que a resposta tinha que ser sim, por exemplo, um 
medicamento previsto na lista do SUS, que a pessoa tinha a indicação clínica para 
aquele medicamento (pense aqui no medicamento para evitar rejeição de órgão 
transplantado, o medicamento está na lista do SUS, não recebeu por estar em falta). 
A questão do recurso precisa ser levada ao judiciário. Sim ou não em absoluto, não 
era levado a câmara, porque não faz sentido. Tudo que pudesse ter essa questão de 
mediar era encaminhado para lá, desde que não fosse urgente e não comprometesse 
a saúde da pessoa. (Integrante da CAMEDIS - Entrevista realizada em 27/04/2017). 

 Nessas sessões busca-se o atendimento da demanda do usuário e a tentativa de aliar as expectativas do 

paciente às restrições de atendimento, com a expedição de instrumento próprio denominado Termo de 

Mediação. 

Esta experiência de mediação tem como atores principais a Defensoria Pública do DF e a Secretaria 

de Saúde. A Portaria que instituiu a câmara prevê a participação da procuradoria, DPU, MP e até 

advogados, mas não participam. A Defensoria Pública do DF fica como demandante participando das 

sessões de conciliação por meio de seu integrante titular ou suplente. Além de elaborar os Termos de 

Mediação resultantes das manifestações de pacientes e SES/DF durante as sessões de conciliação e 

acompanhar os ofícios e o cumprimento dos Termos de Mediação por parte da SES/DF, mantendo-se 

em contato com paciente e SES/DF. Já a Secretaria de Saúde fica responsável por responder sobre a 

possibilidade de mediação, além de elaborar pauta para as sessões, participar como agente demandado 

e fornece suporte administrativo e material para realização das sessões. 



 

ST 12 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

1464 

Segundo o mesmo entrevistado (27/04/2017), as sessões de conciliação são realizadas com a presença 

do usuário (titular do direito em pauta), um integrante da secretaria de saúde e um defensor público do 

DF, nomeados pelos dirigentes das instituições como representantes. 

Um aspecto importante dentro das prerrogativas da CAMEDIS, percebido pelos 
atores, é a recorrência do alinhamento das solicitações à necessidade por políticas 
públicas. Ou seja, as demandas que parecem surgir de uma necessidade individual, 
na realidade refletem e traduzem um contexto de descompasso do na oferta dos 
serviços:  a mediação vai servir para conciliar esse processo, assegurando tanto a 
individualidade do cidadão, quanto a questão da política pública” (entrevista 
realizada em 22/08/2017). 

Partindo para observar os resultados da câmara, segundo o entrevistado (27/04/2017), outras 

experiências de mediação sanitária são mais avançadas, por partirem de condições mais adversar. Isto 

é, no DF há a soma de competências (estadual mais federal) colaborando para facilitar o processo 

burocrático. Outros casos conseguiram avançar mais por outros motivos, como o engajamento de 

outros atores impactantes no processo. O exemplo citado foi a experiência do Rio de Janeiro, onde a 

Procuradoria é um ator impactante para o desenho institucional em questão. 

Focando nos resultados da experiência da capital federal, segundo os entrevistados, a quantidade de 

casos que não estão na lista das possibilidades de mediação impactam nos resultados finais. No 

entanto, o indicie de resolutividades da CAMEDIS é positivo. 

Na CAMEDIS vamos discutir os casos individuais, pode até ter uma ou outra 
questão coletiva, mas normalmente o espaço para o debate de questões coletivas, 
mesmo sendo identificadas na CAMEDIS, não é lá. O melhor espaço vai ser o 
Comitê Executivo Distrital de Saúde, porque além de ser um braço do CNJ em cada 
estado, conta com uma composição muito mais plural e assim (por exemplo, 
judiciário estadual e federal, gestão do SUS com vários representantes, vai ter 
Ministério Público, Procuradoria, até representantes da sociedade civil). Então, para 
levar um problema coletivo para ser discutido, o comitê é um ambiente mais 
adequado. A CAMEDIS vai ser bacana para o diagnostico de questões coletivas e as 
soluções ficariam para o comitê. [entrevistado (27/04/2017)]. 

Sendo assim, a CAMEDIS atua na coletividade com a função de identificação de diagnóstico e menos 

com o processo de solução. 

As demandas individuais (solicitadas tanto pelo SUS Mediado, quanto pela CAMEDIS) permitem aos 

gestores do SUS mapear falhas na prestação dos serviços em diversas áreas, o que possibilita tomada 

de medidas de caráter coletivo com potencial de beneficiar outros usuários do SUS. Segundo o 

entrevistado, a opção pela mediação, além de acelerar o processo e reduzir custos pela alternativa 

extrajudicial, também conscientiza profissionais de saúde da contribuição que as instituições do 

Sistema de Justiça podem oferecer ao desenvolvimento do SUS e melhoria na prestação dos serviços 

de saúde à sociedade. 

Se a CAMEDIS e o SUS Mediado são instrumentos que estabelecem relações entre estado e 

sociedade, estes são, por sua vez, institucionalizados por seus dispositivos, documentos que informam 
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tanto seus modelos organizacionais, como seus propósitos políticos e técnicos.  As instituições 

consideradas para análise das duas iniciativas de mediação foram às portarias, as resoluções e 

recomendações. Destacam-se no quadro alguns documentos do Conselho Nacional de Justiça, 

mencionados pelos entrevistados, que relatam a realidade institucional do contexto de formação do 

SUS Mediado e da CAMEDIS: 

QUADRO 01 – CNJ e a assistência à saúde 
 Data Objetivo 

RESOLUÇÃO 238 6 de 
setembro de 2016 

Criação do Comitê Estadual de Saúde, composto por gestores 
da área da saúde (federal, estadual e municipal), e demais 
participantes do Sistema de Saúde (ANVISA, ANS, 
CONITEC, quando possível) e de Justiça (Ministério Público 
Federal e Estadual, Defensoria Pública, Advogados Públicos 
e um Advogado representante da Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil do respectivo Estado), bem como 
integrante do conselho 

estadual de saúde que represente os usuários do sistema 
público de saúde, e um representante dos usuários do sistema 
suplementar de saúde. 

RECOMENDAÇÃO 
Nº 43 

20 de 
agosto de 2013 

Recomendação aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais 
Regionais Federais que promovam a especialização de varas 
para processar e julgar ações que tenham por objetivo o direito 
à saúde pública e para priorizar o julgamento dos processos 
relativos à saúde suplementar. 

RESOLUÇÃO Nº 
125 

29 de 
novembro de 2010 

Instituição da Política Judiciária Nacional de tratamento dos 
conflitos de interesses com a promoção da cultura de 
pacificação. 

RECOMENDAÇÃO 
N° 31 

31 de 
março 2010 

Recomendação aos tribunais a adoção de medidas visando 
melhorar e subsidiar os magistrados e demais operadores do 
direito, para assegurar maior eficiência na solução das 
demandas judiciais envolvendo assistência à saúde. 

RESOLUÇÃO 
N°107 

6 de abril de 2010 Criação do Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e 
resolução das demandas de assistência à saúde. 

Fonte: Autoral, com base nas entrevistas realizadas nos dias 27/06/2017, 27/04/2017 e 
22/08/2017. 

No institucionalismo sociológico, as instituições são ferramentas reguladoras e normativas das ações 

humanas, as quais organizam um conjunto de regras e procedimentos que são reconhecidos pela 

sociedade. As instituições possuem uma relação de interdependência, o que significa que não atuam de 

maneira isolada, além de possuírem um papel fundamental no funcionamento da sociedade e da 

democracia por meio de seu poder normativo. 

As resoluções e recomendações foram citadas pelos entrevistados (do SUS Mediado e da CAMEDIS) 

como instrumentos importantes para compreender o cenário de atuação, para materializar o 

encaminhamento de demandas e para preparar o desenho institucional das iniciativas. Não só esses 

documentos, mas a CAMEDIS foi concebida sob os termos da Portaria Conjunta nº01/2013 e o SUS 

Mediado pelo Termo Aditivo de Cooperação Técnica nº 001/2012, esses documentos são responsáveis 
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pelas regulações, pelas atribuições dos atores e, ainda, pela organização e regulamentação dos 

processos de cada programa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A judicialização funciona como um sinalizador, apontando para as áreas mais carentes de políticas 

públicas. A mediação sanitária é um instrumento que além de apontar para as necessidades, vai estar 

munida de possibilidades de resolução de conflitos. Muito tem se estudado para investir em ações que 

enfraquecem a judicialização, enquanto ela mesma, bem operacionalizada, tem em si a possibilidade 

de colaborar com o acesso à saúde. 

A contribuição da análise está em lançar olhares para as atribuições da mediação sanitária como 

método alternativo à judicialização. A mediação sanitária, um instrumento regido pelo princípio do 

acordo, podendo ser realizada, demonstrou um alto índice de resolução de questões. Constatar a 

diferença entre o desenho institucional do SUS Mediado e da CAMEDIS colabora para distinguir a 

estratégia usada pelos gestores. Logo, mesmo sendo iniciativas diferentes, vão indicar a mediação 

sanitária como um caminho adequado, para caso haja a possibilidade de litigio, como nos casos 

analisados, apostar na resolução extrajudicial e na via administrativa. 

Durante a pesquisa foram percebidos alguns limites da mediação sanitária. Os casos supracitados que 

estão fora da lista de possibilidades de acordo, sinalizam para a implementação de políticas e 

iniciativas coletivas, visto que a mediação não vai alcançar todos os casos. Outra questão é que, apesar 

de os entrevistados terem destacado a capacidade da mediação como mecanismo de precursor de 

políticas públicas, não foi citado nenhum exemplo real. 

Conforme foi possível observar na revisão documental e no diálogo com os atores, o SUS Mediado e a 

CAMEDIS articulam relevante estabelecimento de relações entre as defensorias públicas e secretarias 

de saúde, bem como entre instituições conselhistas de justiça e saúde. Em tais relações complexas, são 

produzidos instrumentos que orientam ações públicas que visam contribuir para a garantia do direito à 

saúde. 
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O PORTAL SISCOMEX COMO INSTRUMENTO DE 
AÇÃO PÚBLICA 

Mariana Marra Dantas, Universidade de Brasília | UnB 

RESUMO 
O presente estudo busca analisar o Portal SISCOMEX, como um instrumento de ação pública, que faz interface 
entre o setor público, responsável pela realização do controle administrativo e aduaneiro das operações de 
comércio exterior, e o setor privado, representado pelos operados reste comércio. Tal análise se dá à luz da teoria 
instrumentalista dos autores Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès. Ainda para a realização deste estudo foi 
aplicado um ferramental de análise, inspirado no trabalho de Julie Labatut, buscando-se compreender este 
instrumento de ação pública a partir de três dimensões desenvolvidas pela autora: a dimensão do substrato 
técnico, a dimensão da filosofia de gestão e a dimensão do modelo organizacional. Os resultados do estudo 
identificam um processo de mudança do Portal SISCOMEX com vistas a estabelecer a consonância entre sua 
estrutura legal e o dispositivo na prática, por meio da implementação de portal digital com tecnologia de single 
window, objetivando a integração de todos atores envolvidos, dos fluxos de informações e a informatização de 
todo o processo, a ser gerido por uma estrutura de governança, reduzindo as barreiras administrativas ao 
comércio exterior. 
Palavras-chave: portal SISCOMEX; instrumento de ação pública; comércio exterior; desburocratização; 
abordagem instrumentalista. 
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O PORTAL SISCOMEX COMO INSTRUMENTO DE AÇÃO PÚBLICA 

DANTAS, Mariana Marra1 

INTRODUÇÃO 

A política pública que constitui objeto desse estudo é o Programa Portal Único de Comércio Exterior, 

no âmbito do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e do Ministério 

da Fazenda, lançado em 2014, e que hoje está em fase de implementação. Tal programa pretende 

conformar um instrumento de ação pública, um dispositivo que realiza a interlocução entre operadores 

de comércio exterior e o governo. Esse instrumento é o alvo deste estudo, e chama-se Portal 

SISCOMEX. 

O Programa Portal Único precisa ser entendido a partir do seu contexto caracterizado, por um lado, 

por propostas e projetos políticos e políticas inspiradas no novo desenvolvimentismo, que manifestam 

reações adaptativas ao neoliberalismo por meio de novas formas de manutenção de uma lógica de 

mercado global, na qual o estado assume a função de planejador estratégico e regulador das transações 

econômicas (FAÉ, 2015); por outro, pela conjuntura e pela configuração do setor de comércio exterior 

do Brasil, respondendo a influência de negociações internacionais na área de facilitação de comércio. 

O paradigma do “novo desenvolvimentismo”, implementados pelos governos do Presidentes Lula e 

Dilma, propõe políticas alinhadas à lógica de mercado em escala global, enfatizando a convicção de 

que a tarefa de fortalecimento do mercado consumidor interno recai sobre a indução do investimento 

privado, da democratização de acesso ao crédito e de políticas de transferências de renda, fazendo o 

Estado, em resumo, assumir o papel de regulador de uma economia aberta em escala internacional 

com vistas ao crescimento econômico (FAÉ, 2015). O ponto central de sua agenda política e o 

fundamento para os seus principais projetos e programas de governo passa a ser o estímulo ao 

crescimento, para que este seja a base para seu programa de desenvolvimento social, sua finalidade de 

seu governo. 

É nesse período também que surgem estudos atribuindo novos diagnósticos à baixa competitividade 

do mercado brasileiro (VEIGA, 2013). O foco do diagnóstico passa a recair então sobre o “custo 

Brasil”, termo usado para descrever o conjunto de dificuldades estruturais, econômicas e burocráticas 

que encarecem e prejudicam o investimento, o emprego e o desenvolvimento nacional. A configuração 

do comércio exterior brasileiro, na visão de alguns especialistas, não tinha uma avaliação positiva, 

sugerindo que o Brasil possuía uma participação no comércio internacional não compatível com sua 

posição de sétima economia do mundo à época (Editora COMEX do Brasil, 2015). A parcela 

brasileira desse comércio abrange por volta de 1% de todo fluxo mundial de mercadorias apenas 

                                                        
1 Bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília. 
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(EDITORA COMEX DO BRASIL, 2015). Adicionalmente, a contribuição do setor de comércio 

exterior no total da economia brasileira é considerada baixa, correspondendo à 27% do Produto 

Interno Bruto (PIB), um valor bem abaixo ao de outros países com o mesmo nível de 

desenvolvimento, como, por exemplo, seus parceiros do BRICS (CANUTO et al., 2015). Além disso, 

segundo Canuto et al., o número absoluto de exportadores no Brasil não ultrapassa 20 mil, um 

percentual acentuadamente reduzido quando considerado o total de sua população com 200 milhões de 

habitantes. Além disso, a parcela de exportadores do total de empresas formais do país é inferior a 

0,5%, sendo que em apenas 01% destas empresas se concentram 60% do total exportado. Tal perfil 

concentrado do comércio exterior brasileiro permite inferir a existência de fatores que podem estar 

limitando o potencial de comércio de boa parte dos exportadores, principalmente das médias e 

pequenas empresas. 

Externamente, as negociações internacionais sobre facilitação de comércio receberam crescente 

atenção até a realização da 9ª Conferência Ministerial da Organização Mundial de Comércio (OMC) 

da Rodada Doha, em dezembro de 2013, em Bali. Lá, foram adotados uma declaração e um conjunto 

de decisões que conjuntamente foram chamadas de Pacote Bali, em que marcante  instrumento que 

emergiu desse encontro trata-se do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC), com regras de 

harmonização, desburocratização e simplificação para o comércio internacional com vistas a remoção 

de barreiras administrativas, que são uma vasta quantidade de impedimentos ou empecilhos no 

comércio transfronteiriço em razão de exigências documentais e procedimentos demasiados para a 

efetivação das operações de comércio, os quais, muitas vezes, são não transparentes, e levam à 

duplicação de ações. Este é um problema frequentemente caracterizado pela falta de cooperação entre 

os operadores e as agências oficiais do comércio dos países (OMC, 2013a). 

Uma consequência dessas barreiras administrativas é o aumento dos prazos para a realização das 

operações de comércio exterior de exportação e importação, o que leva ao aumento de custos tanto 

para agentes públicos quanto privados e à consequente redução dos lucros destes últimos. Para países 

em desenvolvimento, como o Brasil, as ineficiências dos processos de desembaraço aduaneiro, 

somadas às limitações de infraestruturas como a do transporte, geram elevados empecilhos para a 

integração do país na economia global, colocando-o em posição de grande desvantagem em termos de 

competitividade do comércio internacional (OMC, 2013b). 

Dessa forma, bons resultados no setor externo são considerados imprescindíveis para o 

desenvolvimento econômico do país e a criação do Programa Portal Único revela sua pertinência 

estratégica a partir desse contexto de novo desenvolvimentismo, da conjuntura do comércio exterior 

brasileiro que requer a melhoria dos seus processos e perfil e, da confluência das negociações 

internacionais sobre comércio. O Programa Portal Único, portanto, foi criado para  introduzir  

mudanças no Portal SISCOMEX, instrumento que realiza, desde 1990, a gestão das operações de 

comércio no âmbito da administração pública brasileira, buscando minimizar ou remover os 
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empecilhos de ordem administrativa ao comércio exterior brasileiro, confluindo para a redução dos 

prazos envolvidos nas operações de comércio, confluindo para a otimização dos processos 

administrativos, para o aumento dos lucros da iniciativa privada e, finalisticamente, para o reforço de 

resultados positivos no setor externo, conforme almeja os paradigma do novo desenvolvimentismo. 

Com isso, o Governo Federal apresenta como objetivo do Programa Portal Único o de atribuir 

coerência, integração e inovação ao procedimento de comércio exterior brasileiro, eliminando 

barreiras comerciais administrativas e tornando-o mais célere, efetivo e informatizado, livre de 

exigências documentais impressas, que exigem entregas físicas por parte do exportador, de retrabalhos 

por parte dos órgãos envolvidos no comércio exterior brasileiro. 

Este estudo privilegiou como unidade de análise o Portal SISCOMEX, propondo-se a analisar como o 

Portal SISCOMEX atua enquanto instrumento de ação pública. Sob esse objetivo geral, desdobrou-se 

sobre o processo de formulação e a atual implementação do Programa Portal Único e da plataforma 

digital do Portal SISCOMEX a fim de perceber os valores, interesses, princípios de ação e escolhas 

dos envolvidos e afetados pela conformação desse instrumento. Para tanto, esse estudo se desdobrou 

sobre os objetivos acessórios de delinear a historicidade do Portal; de identificar o conjunto de 

técnicas, aspectos materiais e regras mobilizadas no emprego do instrumento; de reconhecer os 

sistemas de conceitos, interesses e valores que moldaram as estruturas e os objetivos do Portal e, por 

fim, o de analisar o modelo organizacional e seus efeitos nas definições e redefinições dos papéis dos 

atores e órgãos e no contexto institucional de formulação e implementação do Programa Portal Único. 

De maneira geral, os objetivos desse estudo se justificam pela importância estratégica do Portal 

SISCOMEX. A modernização do processo de exportação está em curso frente ao contexto competitivo 

e globalizado do comércio internacional e à atual circunstância de crise econômica que o país 

atravessa. Este estudo pretende, ademais, contribuir para agregação de conhecimento sobre gestão de 

políticas públicas no Brasil, expondo os resultados da investigação do Programa Portal Único e seu 

instrumento de ação pública, o Portal SISCOMEX, o qual caracteriza “um dispositivo ao  mesmo 

tempo técnico e social que organiza relações sociais específicas entre o poder público e seus 

destinatários (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012, p. 21)” na racionalização dos procedimentos 

administrativos em um setor estratégico para o desenvolvimento econômico nacional. 

No desenvolvimento desse estudo, utilizou-se métodos de pesquisa condizentes com o universo 

metodológico do campo de públicas, aplicando-se uma abordagem qualitativa, que busca se 

aprofundar na apreensão dos significados. Para a análise desse instrumento, estabeleceu-se como 

ferramentas metodológicas a pesquisa documental e o estudo etnográfico, realizado em estágio de 

imersão no Departamento de Competitividade no Comércio Exterior (DECOE), que integra a 

Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do MDIC, além da realização de entrevistas com 

atores vinculados ao Portal SISCOMEX. 
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1. Referencial teórico 

1.1. Instrumento da ação pública 

O Programa Portal Único de Comércio Exterior, é um programa governamental que possui uma 

dimensão instrumental. Tal dimensão se concretiza por meio do chamado de Portal SISCOMEX, que é 

uma tecnologia de governo ou instrumento de ação pública. Este estudo aceita o conceito de 

instrumento elaborado por Lascoumes e Le Galès (2012). Para tais autores, “um instrumento de ação 

pública constitui um dispositivo ao mesmo tempo técnico e social que organiza relações sociais 

específicas entre o poder público e seus destinatários em função das representações e das significações 

das quais é portador” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). 

Os instrumentos de ação pública representam um domínio ainda pouco explorado pela academia 

(LASCOUMES; LES GALÈS, 2004). A questão da escolha dos instrumentos de ação pública e da 

determinação do seu modo de operação é, em geral, apresentado de maneira funcionalista, como um 

resultado de simples escolha técnica (LASCOUMES; LE GALÈS, 2004), considerando a melhor 

alternativa possível dado um conjunto de objetivos (LASCOUMES; LE GALÈS, 2007). Nessa 

perspectiva tradicional, quando o tema dos instrumentos é levado em consideração, é de maneira 

secundária em relação a outras variáveis, como as instituições. Quando debatido, a discussão central é 

normalmente sobre a efetividade dos instrumentos de política pública, por meio da análise da sua 

relevância e da avaliação dos seus efeitos. 

Esse projeto, no entanto, adota uma interpretação mais próxima da abordagem da sociologia política, 

que, como expõem Lascoumes e Le Galès (2012), entende a instrumentalização da ação pública como 

o conjunto dos problemas colocados pela escolha e o uso dos instrumentos, entendidos como sendo as 

técnicas, meios de operar ou dispositivos que permitem materializar e operacionalizar a ação 

governamental. Tal abordagem tem origem nos estudos de Max Weber, que estabeleceu o lugar das 

tecnologias materiais de governo ao sublinhar a importância de dispositivos baseados em 

racionalidade legal-formal no desenvolvimento das sociedades capitalistas (LACOUMES; LE 

GALÈS, 2012), e em Michel Foucault (1979), que em seu conceito de governamentalidade afirmou 

que a razão de governo não se sustenta pelo mito do poder ou pela imposição de princípio geral da lei, 

mas pelas práticas complexas, táticas, procedimentos técnicos e instrumentações a serviço da garantia 

da vida em sociedade. 

Nessa abordagem instrumentalista, busca-se não somente compreender as razões que levam a se eleger 

certo instrumento, mas considerar os efeitos resultantes dessa escolha (LASCOUMES; LE GALÈS, 

2012). Valoriza-se, assim, a percepção das dimensões políticas dos instrumentos, visualizados por 

meio das justificativas que acompanham a escolha do dispositivo. Assim, um instrumento não pode 

ser reduzido à racionalidade técnica pura, sendo indissociável dos agentes que programam seus usos, o 

fazem evoluir e constituem, a partir dele, as comunidades de especialistas (DODIER, 1995 apud 
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LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). Segundo estes autores, todo instrumento tem sua história e suas 

propriedades indissociáveis das finalidades que lhes são atribuídas. 

Além disso, segundo essa vertente, “um instrumento técnico é portador de uma concepção concreta de 

uma relação política/sociedade sustentado por uma regulação” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). 

Tais instrumentos são, portanto, considerados instituições, em razão de determinarem o 

comportamento dos atores envolvidos, criarem incertezas e efeitos sobre relações de forças sociais, 

que privilegiam alguns atores e interesses em detrimentos de outros, de oferecer recursos e veicular 

uma representação dos problemas (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). Portanto, a capacidade de ação 

dos atores sociais e políticos difere bastante em função dos instrumentos selecionados pelos 

planejadores de políticas públicas (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). 

E como toda instituição, os instrumentos também permitem estabilizar formas de ação coletiva, que 

tornam mais previsível e sem dúvida mais visível o comportamento dos atores (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012). A instrumentalização da ação pública é, portanto, um meio de orientar as relações 

entre a sociedade política, representada pela interação executivo-administrativo, e a sociedade civil, os 

administrados, por meio de intermédios, os dispositivos que misturam componentes técnicos, como 

medida, cálculo e regras de direito, e sociais; e componentes sociais, como as representações e 

símbolos (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). A instrumentalização se exprime como forma mais ou 

menos padronizada de ação pública, de impor obrigações, de estabelecer relações e de servir como 

meio de conhecimento das populações. Para estes autores, é possível diferenciar nível de observação 

da ação pública pela distinção entre os conceitos de instrumento, técnica e ferramenta (LASCOUMES; 

LE GALÈS, 2012). De acordo com estes, o instrumento é um tipo de instituição social; a técnica é um 

dispositivo ou artefato concreto que operacionaliza o instrumento; e, por sua vez, a ferramenta refere-

se a um micro mecanismo dentro da técnica. 

Por mais heterogêneos que se apresentem os instrumentos de ação pública, todos possuem três 

componentes: o substrato técnico, a representação esquemática de organização e uma filosofia 

embrionária como será explicado adiante. Em busca de esmiuçar as mudanças introduzidas por este 

instrumento de gestão no processo de exportação brasileiro, este estudo se propõe a explorar estes três 

componentes em um estudo de caso da microdinâmica de estabelecimento do Portal SISCOMEX. De 

acordo com Lascoumes e Le Galès (2012), a criação de instrumentos de ação pública pode servir 

como processo revelador das transformações mais profundas da ação pública, em seu sentido, em seu 

quadro cognitivo e normativo e em seus resultados práticos. 

1.1.1. Substrato técnico 

A dimensão do substrato técnico se refere a um conjunto de técnicas, aspectos materiais e regras 

mobilizadas no emprego da tecnologia, como modelos, banco de dados e algoritmos. O substrato 

técnico remete à noção de artefato. No caso do Programa Portal Único, o artefato refere-se à 
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plataforma digital Portal SISCOMEX, que faz a interface entre o setor privado e governo. Segundo 

Labatut, Aggeri e Girard (2011), os artefatos podem tanto estimular, quanto constranger a ação dos 

atores e influenciam em alguma extensão a construção dos aspectos ostensivos da rotina, isto é, 

influenciam a criação de um entendimento sobre o que deve ser feito. A partir do uso que os atores 

fazem do artefato é possível a criação de aspectos ostensivos que diferem das expectativas dos 

planejadores do artefato. 

1.1.2. Filosofia de gestão 

A filosofia de gestão diz respeito ao sistema de conceitos que se referem aos objetos e objetivos do 

processo de racionalização que os gestores têm em mente e desejam empreender na criação de um 

instrumento (LABATUT; AGGERI; GIRARD, 2011). Essa dimensão corresponde à performance 

lógica, a uma racionalização sobre a rotina ideal de emprego/uso do instrumento. Ela refere-se ao 

“espírito da tecnologia” e fornece o quadro normativo que deve pautar os comportamentos dos atores 

no contexto de emprego da tecnologia (De SACTIS; POOLE, 1994, apud LABATUT; AGGERI; 

GIRARD, 2011). A filosofia de gestão integra, portanto, as intenções e vontades dos planejadores, 

assim como reflete um projeto de racionalização mais amplo, no qual a tecnologia (ou instrumento) é 

estabelecida (LABATUT; AGGERI; GIRARD, 2011). É nesse sentido que este estudo empregou o 

método etnográfico a fim de verificar o sistema de interesses, valores, crenças dos gestores e 

princípios de ação inseridos no contexto de estabelecimento do Portal Único e de responder os 

objetivos de pesquisa. 

1.1.3. Modelo organizacional 

O modelo organizacional diz respeito aos papéis e ao cenário coletivo envolvido no contexto de 

criação de um instrumento. Longe de almejar um emprego meramente funcionalista na descrição do 

modelo organizacional, o sentido aqui atribuído a esta dimensão refere-se ao fato de que quando as 

tecnologias são usadas de forma que permita aos atores inovar, as tarefas e os papéis desempenhados 

por estes frequentemente mudam. E são essas mudanças nas configurações das redes sociais e funções 

que definem o modelo de organização e nos interessam nesse projeto de pesquisa. 

1.2. As três dimensões 

A lógica de interação dessas três dimensões, que são o substrato técnico, a filosofia de gestão e o 

modelo organizacional, é a seguinte: toda mudança tecnológica criada por um artefato afeta e é afetada 

pelos dois lados da ação coletiva, i.e., pelo conjunto de conhecimentos e estruturas mentais fornecidos 

pela filosofia de gestão e pelos relacionamentos, papéis sociais, divisões de trabalho estabelecidos pelo 

modelo organizacional adotado (LABATUT; AGGERI; GIRARD, 2011). O emprego dessa estrutura 

permite focar nas múltiplas formas de racionalidades institucionais promovidas pelas tecnologias e 
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fornece as ferramentas para análise da dinâmica das micro práticas e das instituições (LABATUT; 

AGGERI; GIRARD, 2011). 

2. Diagnóstico do Instrumento de Ação Pública 

2.1. A historicidade do Portal SISCOMEX 

Essa seção se dedica à trajetória de desenvolvimento do Portal SISCOMEX, desde a criação do 

SISCOMEX, por meio de decreto, em 1992, até o momento atual. Dessa forma, a historicidade do 

Programa Portal Único também será remontada a seguir. 

Na década de 1990, o Governo Collor promoveu a abertura comercial do país com a redução de 

tarifas de importação e a reformulação dos incentivos à exportação (MENEZES et al., 2010). A partir 

daí, os fluxos comerciais se intensificaram, refletindo rápido aumento das importações. Ademais, 

adotou-se um sistema flexível de câmbio, estabeleceu-se reformulações nos incentivos à exportação. 

Também, foi eliminada a lista com produtos cuja importação era proibida, permitindo a 

concorrência externa aos produtos nacionais com objetivo de evitar aumentos abusivos de preços em 

razão do difícil momento econômico enfrentado pelo país (MENEZES et al., 2010). Ainda, essa 

década trouxe novidades para o comércio exterior brasileiro em nível regional e multilateral. Tratam-

se da criação do bloco econômico Mercosul, e do surgimento da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), instituição cujo papel é regular o comércio internacional (MENEZES et al., 2010). Tais 

inovações institucionais repercutiram positivamente para o incremento dos fluxos de comércio do 

país. 

Sob essa conjuntura, publicou-se o Decreto nº 660, em 1992, em que o governo determinou que as 

atividades de controle governamental sobre o comércio exterior brasileiro fossem gradativamente 

instituídas e informatizadas por meio do Sistema Integrado do Comércio Exterior (SISCOMEX) 

(BRASIL, 2015). O objetivo de sua criação era viabilizar um fluxo automatizado e integrado de todas 

as informações inerentes às operações de comércio exterior com envolvimento de todos os órgãos que, 

de alguma maneira, participassem do processo (BRASIL, 2015). Dessa forma, estabeleceu-se, no seu 

Artigo 2°, o seguinte: o “SISCOMEX é o instrumento administrativo que integra as atividades de 

registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, mediante fluxo único, 

computadorizado, de informações”. 

O crescimento do comércio gerou a necessidade de elaboração de novas políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento e à melhoria da condição de vida da população nas mais diversas áreas, além da 

criação de controles que assegurassem a saúde humana, a segurança alimentar, o meio ambiente, a 

segurança pública e a segurança do consumidor (BRASIL, 2015). Com o tempo, houve a sofisticação 

e o aumento da complexidade das operações de comércio exterior (BRASIL, 2015). Ao mesmo tempo, 

surgiram diversos procedimentos e exigências novas, introduzidos por meio de leis e regulamentos 
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produzidos no interior das instâncias dos diversos órgãos intervenientes no comércio exterior, os quais 

foram sendo acumulados sem a devida integração aos sistemas e processos já existentes, o que abriu 

espaço para a proliferação de vários sistemas e procedimentos paralelos de controle (BRASIL, 2015). 

Estes geram, dentre outros efeitos, a prestação de informações redundantes por parte dos importadores 

e exportadores e retrabalhos e atrasos na análise das operações de comércio exterior pelos órgãos 

intervenientes (BRASIL, 2015). O problema vinculado pelo Portal SISCOMEX, portanto, se refere ao 

fato de o SISCOMEX não ter se desenvolvido como o previsto pelo Decreto 660 de 1992, e, por 

conseguinte, isso ter levado a criação de processos ineficientes no comércio exterior, que geram 

atrasos, reduzem a competitividade brasileira e afetam negativamente tanto o setor privado, como o 

próprio setor público. 

Dessa forma, visando equacionar tais problemas relacionados às operações de comércio exterior, o 

Governo Federal publicou o Decreto nº 8.229, de 2014, que modificou o Decreto nº 660, de 1992, e 

instituiu o Portal Único do Comércio Exterior (BRASIL, 2015). Trata-se de uma iniciativa 

governamental de facilitação do comércio, assim como de abertura de acesso a mercados em completa 

sintonia com os compromissos internacionais firmados no Acordo sobre Facilitação de Comércio da 

OMC, concluído da Conferência Ministerial de Bali, na qual a delegação brasileira operou grande 

trabalho de articulação e convencimento dos parceiros e de militantismo pela causa, visando o 

fechamento do acordo, em dezembro de 2013 (BRASIL, 2015). 

Motivados pelas conquistas brasileiras no Acordo de Facilitação e na posse de um relatório com o 

mapeamento de todos os entraves ao comércio brasileiro produzido por entidade de representantes do 

setor privado ligados ao comércio exterior, chamada Procomex, os gestores da SECEX do MDIC, e da 

Receita Federal, do Ministério da Fazendo produziram um esboço do Programa Portal Único de 

Comércio Exterior, que foi lançado em abril de 2014 por meio do Decreto 8.229, de 2014 (BRASIL, 

2015), sendo inserido com um dos pilares do Plano Nacional de Exportação (PNE) do Governo Dilma 

no ano seguinte. 

Neste ano de 2016, a recente mudança de governo, com o afastamento e o impeachment da Presidente 

Dilma, afetou os quadros de ministros do governo federal. O Ministro Arlindo Monteiro, à frente do 

MDIC, foi destituído. O PNE não sobreviveu como plano de salvamento econômico e, embora sua 

interrupção tenha provocado efeitos, não impediu a continuidade e a implementação do Programa 

Portal Único de Comércio Exterior. O Programa, o maior projeto do MDIC na atualidade, conquistou 

relevância, estabilidade e dinâmica própria para seguir sua execução. Se em algum momento foi 

inserido em um plano de governo mais amplo e transversal, demonstrou que, não importando a 

circunstância política de governo, não deixou de ser uma política de Estado. 

Por outro caminho institucional, a Receita Federal do Brasil (RFB), desde o ano de 2012, se relaciona 

com o Procomex, tendo assinado com este o Termo de Cooperação Técnica e Operacional. O 
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Procomex, sigla para Aliança Pró-Modernização Logística do Comércio Exterior, trata-se de uma 

instituição que se pretende ser representativa do setor privado e da sociedade civil, de caráter informal, 

e que se auto descreve como apolítica e apartidária, reunindo 76 instituições do setor produtivo, 

entidades bilaterais, especialistas e agentes do comércio exterior brasileiro, com o propósito de 

cooperar a fim de dotar o país de um sistema de fluxo aduaneiro moderno e competitivo, que estimule 

as atividades empresariais. 

Ao longo de 2012, o Procomex mapeou o fluxo atual de exportação e importação, incluindo todos os 

atores intervenientes e suas ações, assim como os sistemas desenvolvidos e usados por estes, além das 

informações requisitadas e os problemas existentes no processo de comércio exterior brasileiro 

(BRASIL, 2015). Dessa forma, o trabalho de análise do processo de exportação pelo Procomex 

identificou gargalos que poderiam ser superados. Essa metodologia de mapeamento foi aplicada para 

todos os modais de transporte – aéreo, marítimo e terrestre (BRASIL, 2015). 

O Procomex submeteu o Relatório de Mapeamento do Processo de Exportação e Modernização da 

Exportação Brasileira, o qual continha o projeto de mapeamento de processos, à avaliação dos 

técnicos dos órgãos da Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais (SUARI) da RFB e do 

Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX), pertencente à Secretaria de Comércio 

Exterior (SECEX) do MDIC, em março de 2013. Este foi um grande marco dessa parceria (BRASIL, 

2015). Por sua vez, visando dar uma resposta à demanda do setor privado, integrantes da RFB, da 

SECEX e da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), das secretarias de 

fazenda estaduais e dos outros órgãos intervenientes no comércio exterior passaram a se reunir para 

discutir a reformulação dos procedimentos de exportação apontados pelo trabalho do Procomex 

(BRASIL, 2015). 

Em novembro de 2014, em reunião organizada pelo Procomex, a RFB e o MDIC apresentaram a 

proposta governamental da nova sistemática de exportação com vistas a superação dos antigos 

gargalos e as discussões se deram com base no novos fluxos e procedimentos. Baseados nesta 

apresentação, os representantes do setor privado se reuniram em dezembro e elaboraram mais de 50 

perguntas para colaborar com a RFB e com a SECEX/MDIC, com vistas ao aprimoramento da 

proposta de reformulação da exportação. Em uma nova rodada de negociação realizada em fevereiro 

de 2015, foi quando os técnicos da RFB e da SECEX tiveram a oportunidade de responder às 

perguntas elaboradas pelos representantes do Procomex sobre um dos seis projetos do Programa Portal 

Único. Embora o Programa compreenda uma política pública como qualquer outra, capaz de gerar 

impacto tanto no domínio público, como no privado; em sua essência, é uma política comercial de 

efeito liberalizante, em razão do fato de eliminar barreiras administrativas. Os seus resultados também 

se submetem a esta lógica. No entanto, na fase de implementação, a grande vantagem identificada é a 

de que é possível a todos os atores envolvidos identificarem mais os benefícios, em razão da 

simplificação, da desburocratização, do aumento de celeridade e da eliminação das incertezas dos 
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processos referentes a operações de comércio exterior. Os prejuízos, se existem nesta fase, são difusos 

e difíceis de serem identificados. Poder-se-ia pensar que, como trata-se de uma política de 

liberalização comercial, o governo perderia fatia de sua renda advinda da fonte aduaneira, mas isto não 

se aplica a este caso, visto que a celeridade das operações de comércio pode gerar até maior eficiência 

na arrecadação, ou controle sobre esta. 

Por fim, levantando-se a questão de como o instrumento Portal SISCOMEX serviria de meio para o 

conhecimento da sociedade, como registro ou testemunho das construções e interesses e 

comportamentos sociais, é relevante o fato de que o SISCOMEX, portanto, serve de interlocutor da 

evolução institucional do comércio exterior brasileiro em um momento em que não se abandona o 

paradigma liberal, mas que, por sua vez, introduz novo direcionamento à ação governamental, o novo 

desenvolvimentismo, visto que propõe bom relacionamento e criação de um ambiente favorável 

quanto ao setor privado. 

O crescimento econômico nacional é a base de sustentação do desenvolvimento social pretendido pelo 

governo federal e pelo paradigma do novo desenvolvimentismo. Dessa forma, o Portal SISCOMEX 

funcionará não como uma decisão de liberalização comercial, em razão da desburocratização, mas 

também como ferramenta de promoção do desenvolvimento nacional por meio da maior inserção do 

país no mercado internacional, ou seja, da expansão do setor externo. 

2.2. O substrato técnico 

A dimensão técnica do instrumento aqui analisado, o Portal SISCOMEX, foi estruturada para aplicar 

uma tecnologia de gestão de atendimento integrado, cuja expressão em inglês correspondente é single 

window-service delivery ou one-stop shopping. Também chamada de tecnologia de “janela única” ou 

“guichê único”, trata-se de uma forma renovada de prestação de serviços públicos, que possui 

características e funcionalidades que a distinguem do padrão habitual encontrado em organizações 

tradicionais (ANGELIM, 2003), podendo compreender dimensão física ou apenas digital. 

Os três pilares que caracterizam a tecnologia single window aplicada no Portal SISCOMEX, são os 

seguintes: a integração por meio do acesso compartilhado, através de plataforma digital, de todos os 

atores envolvidos no comércio exterior, o resenho dos processos de trabalho relativos às operações de 

comércio e o emprego da tecnologia de informação para implementar o fluxo único, inteligente e 

contínuo de dados e informações. 

Cabe ressaltar que a decisão de escolha da tecnologia de single window se deu pela sua modalidade 

virtual ou digital. Embora as recomendações da UN/CEFACT2, um fórum de discussões comerciais na 

ONU, observando as limitações materiais, físicas e processuais dos países de menor desenvolvimento, 

postulem ser possível a implementação do sistema single window tanto em papel como em sistema 

                                                        
2 Centro para a Facilitação de Comércio e Negócios Eletrônicos das Nações Unidas (UN/CEFACT). 
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informatizado, a OMC, no Artigo 10 do Acordo de Facilitação do Comércio recomenda o emprego 

dos recursos de tecnologia de informação na criação de um single window para processos de comércio 

exterior. Por sua vez, segundo analista da tecnologia de informação do MDIC, mesmo que não 

existisse a recomendação da OMC, seria impraticável a realização das operações de comércio exterior 

hoje no Brasil por meio de processos com dimensão material como o de uma pasta de documento, em 

razão do enorme volume de papel a ser reunido, o que inviabilizaria a operacionalização do comércio. 

Embora, para este estudo, não tenha sido possível o acesso fontes documentais preservadas, nem o 

contato com gestores da época da formulação do SISCOMEX, em 1992, sendo isto um limite dessa 

pesquisa, infere-se a partir das entrevistas e de documentos mais recentes acessados que a ideia de 

introdução da tecnologia single window nos processos de comércio exterior esteve presente há 

bastante tempo. Tal assunção se deve ao fato de estar disposto no Artigo 2 do Decreto n. 660 de 1992, 

que criou o SISCOMEX a previsão de que o registro, acompanhamento e o controle das operações de 

comércio exterior se dariam mediante “fluxo único, computadorizado, de informações”, uma 

característica abarcada pelo  conceito  de  single window, Como já mencionado, a tecnologia single 

window é empregada no Brasil, desde o ano de 1991 (ANGELIM, 2003). Por outro lado, essa 

tecnologia é também sugerida tanto pelo Relatório do Procomex, quanto pelo Artigo 10 do Acordo de 

Facilitação da OMC, ambos em 2013. Dessa forma, o que teria sido determinante na escolha nessa 

tecnologia. 

Segundo o Gerente Geral do Programa Portal Único, de certa forma, a escolha do single window 

correspondeu a tudo isso. Considerando a criação do dispositivo legal de 1992 que criou o 

SISCOMEX, o Brasil está entre os primeiros a adotar essa formulação de processo de comércio 

exterior no seu relacionamento com o setor privado. O problema é que o sistema não reflete mais 

exatamente o que deveria ser pelo Decreto de 1992. Então, o SISCOMEX não atua como fluxo único, 

sendo que talvez sequer alguma vez tenha atuado efetivamente como um single window, i.e., como 

único ponto de interlocução entre governo e setor privado. Então, o grande esforço do Programa hoje é 

trazer os sistemas e processos para aquilo que ele deveria ser conforme o Decreto, ou seja, para a 

conformidade com o Decreto n. 660. Dessa forma, o grande determinante se refere às necessidades de 

âmbito interno, mas, ao lado disso, também respeitar o Acordo de Facilitação de Comércio da OMC.  

A explicação de como esta solução de tecnologia acabou sendo reconhecida pelo Procomex durante o 

seu trabalho de mapeamento e sugestão de remodelagem dos processos de comércio exterior é dada 

pelo reconhecimento que o conceito de single window já colecionava internacionalmente na provisão 

de serviços públicos, como uma ferramenta eficaz para melhorar a eficiência dos processos em 

comércio exterior, ela. Portanto, na escolha desta tecnologia, segundo ele, respeitou-se todos os 

seguintes pontos: trazer a realidade para a conformidade com a legislação, atender o que foi acordado 

na OMC e atender uma demanda do setor privado. 



 

ST 12 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

1480 

Do ponto de vista público, a tecnologia do single window é, portanto, um conceito de melhoria 

processual, promovendo a integração dos sistemas dos órgãos intervenientes, distribuindo as 

informações e removendo redundâncias dos sistemas. Esta seria a solução técnica possível dada as 

características culturais burocráticas do governo brasileiro. 

Para o usuário do Portal Único, este compreenderá uma interface digital em que operador de comércio 

anexará arquivos digitais dos documentos exigidos, e terá acesso em tempo real a informações sobre o 

andamento de seus processos, permitindo visão mais ampla, transparente, precisa e em tempo hábil de 

dados para tomada de decisões nos negócios e receberá o documento comprobatório da exportação ou 

importação. Segundo promete os gestores da parte de tecnologia do Programa Portal Único, o usuário 

não precisará mais dar-se conta da abstração ou complexidade existente por trás do fluxo de 

informações entre órgãos e controles difusos, que geravam tanto retrabalho e atraso. Haverá de fato 

uma economia de tempo e de custos de deslocamento até as repartições públicas dos vários órgãos 

intervenientes nesse negócio. 

De maneira geral, se, por um lado, a tecnologia single window é a mais adequada para um país com 

tendência ao excesso burocrático; por outro, não deverá essa tecnologia levar todo o crédito por 

eventual melhoria no perfil do comércio externo brasileiro. Essa tecnologia apenas diz respeito a uma 

melhoria processual. O trabalho para diminuir o número de exigências documentais internamente e 

agrupar formulários, ou ainda para conseguir acordos bilaterais com parceiros a fim de eliminar 

barreiras administrativas, não está compreendido nesta tecnologia, embora também tenham importante 

peso na implementação do Portal SISCOMEX e na redução das barreiras administrativas internas ao 

comércio exterior. 

2.3. A filosofa de gestão 

Os parâmetros que pautam a filosofia de gestão por trás da reformulação do instrumento Portal 

SISCOMEX refletem os objetivos e resultados ambicionados pelos gestores do Programa Portal 

Único, assim como manifestam a forma como os gestores veem esse objeto, conforme Labatut et al. 

(2011). De maneira geral, é razoável considerar também que tais objetivos e visões sejam 

influenciados pelos paradigmas de expressão econômica vigentes na atualidade, como os paradigmas 

neoliberais e do novo desenvolvimentismo, assim como por paradigmas associados à gestão pública, 

como é o caso do paradigma gerencialista. 

O estabelecimento do Programa Portal Único e a reformulação do Portal SISCOMEX apresentam 

como prerrogativas: a de centralizar em uma interface única via Web o relacionamento entre os 

usuários, no caso os operadores provados de comércio exterior – que podem ser exportador, 

transportador, depositário e etc... – e o governo; a de realizar a integração de dados entre os órgãos e 

sistemas envolvidos, a de eliminar as redundâncias de dados; e, por fim, a de empreender a gestão do 



 

ST 12 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 
v. 2, n. 2, 2017 

1481 

amplo processo de exportação, com acompanhamento e direcionamento dos dados e tarefas para os 

usuários. Percebe-se que a eficiência é um valor diluído nessas premissas. 

Contando mais de 20 anos da criação do SISCOMEX, o processo de exportação brasileiro acumulou 

gargalos e problemas significativos que geram atrasos no desembaraço das operações de comércio e 

prejudicam a competitividade do produto no exterior. Nesse tempo, o SISCOMEX não evoluiu como 

se esperava. Dessa maneira geral, o Programa Portal Único diz respeito a uma medida de facilitação 

por parte do governo brasileiro que guarda como objetivo fundamental implantar um processo de 

racionalização das operações de comércio, por meio da padronização, atualização, harmonização e 

simplificação do SISCOMEX, com a eliminação de gargalos, o redesenho de processos e 

desburocratização, melhorando assim a competitividade do produto e dos mercados brasileiros. 

Segundo os gestores do programa, o excesso de burocracia que envolve o processo de comércio 

exterior brasileiro é apontado como o item que mais afeta negativamente a competitividade dos seus 

produtos. É boa parte em razão disto que se “busca estabelecer processos mais eficientes, 

harmonizados e integrados entre todos os intervenientes públicos e privados no comércio exterior”, 

como descrito nas informações do site do Programa Portal Único. 

Segundo o Relatório de Reengenharia do Processo Exportação de Comércio Exterior do Portal Único 

de Comércio Exterior, 

O Portal Único, quando estiver totalmente implementado, vai permitir que as 
empresas apresentem informações uma única vez aos órgãos federais, o que irá 
reduzir a burocracia e os custos operacionais de exportadores e importadores. Além 
disso, seu objetivo é ampliar a transparência ao permitir que as empresas 
acompanhem pela internet o andamento de suas operações com detalhes. Com as 
ações do Programa Portal Único de Comércio Exterior, cujas entregas graduais e 
incrementais estão previstas para ocorrer até o final de 2017, estima-se que a 
economia anual das empresas que trabalham no comércio exterior supere R$ 50 
bilhões [...]. A meta final do Programa é reduzir o prazo de exportação de treze para 
oito dias e o prazo de importação de dezessete para dez dias (BRASIL, 2016). 

Segundo a visão de um dos gerentes do Programa, este é muito mais amplo que a mera criação do 

single window. Este não comporta lato sensu a reformulação dos processos de remodelação dos 

processos de exportação, importação e transito aduaneiro. Tanto que as metas de redução de tempo 

para exportação que se pretende atingir, são metas pensando nessa reformulação, por meio da 

identificação dos gargalos do processo, na remodelação do fluxo, na criação de novos documentos 

simplificados. Conforme as metas do Programa forem progressivamente implementadas elas trarão 

resultados no dia seguinte para iniciativa privada. Por isso, segundo o gerente, existe também um 

trabalho de conscientizar a iniciativa privada e os órgãos de governo que o Portal é muito mais 

importante do que simplesmente a plataforma de tecnologia de informação. Seria algo muito maior, 

corresponde, na visão deste, o projeto de comércio exterior mais importante do governo na atualidade, 

nenhuma outra área, como a de negociações internacional teria um projeto assim. 
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O Decreto 8.229 de 2014 que modificou o Decreto 660, de 1992, impõe no Artigo 09-A que o Portal 

Único seja desenvolvido, no âmbito do SISCOMEX, de acordo com determinados “requisitos 

essenciais”. Na verdade, a descrição dos requisitos desse dispositivo funciona como o estabelecimento 

de objetivos que norteiam a implementação do Portal Único e revelam a vontade dos seus 

planejadores. Entre os requisitos essenciais resumidamente estão: a conformação do Portal 

SISCOMEX como um sistema de tecnologia de informação de comércio exterior com único ponto de 

entrada e saída acessível por meio da internet; a distribuição eletrônica dos dados e documentos por 

ele recebidos, de modo padronizado e harmonizado e sem prejuízo da observância das disposições 

legais relativas ao sigilo comercial, fiscal, bancário e de dados; notificação aos operadores de 

comércio do setor privado do resultado da análise documental nos prazos legais; a informação aos 

operadores de comércio exterior sobre todas as exigências impostas por órgãos de governo; a 

exigência única de dados ou documentos dos operadores pelo Portal SISCOMEX; a construção 

estatísticas e índices de desempenho a partir dos dados e informações recebidos; o compartilhamento 

de banco de dados pelos órgãos e entidades da administração pública envolvidos, o acesso de usuários 

mediante certificado digital, o envio e a recepção de documentos por assinatura digital. 

O desenvolvimento do SISCOMEX não se deu como o esperado, havendo um descolamento entre o 

disposto no seu decreto de criação e a realidade do sistema. Fazer com que essas estruturas sejam 

novamente sobrepostas é a principal finalidade do Programa Portal Único. 

2.4. O modelo organizacional 

O modelo organizacional diz respeito aos papéis e ao cenário coletivo envolvido no contexto de 

criação de um instrumento (LABATUT; AGGERI; GIRARD, 2011). As tecnologias são usadas de 

forma que permita aos atores inovar, as tarefas e os papéis frequentemente mudam. E são essas 

mudanças nas configurações das redes sociais e funções que definem o modelo de organização e nos 

interessam nesse estudo. Com o escopo de analisar tais mudanças, direcionou-se o foco para a rotina 

da organização, representada pelo conjunto de ações e papeis desempenhados pelos atores envolvidos. 

O Programa Portal Único se caracteriza por uma estrutura de governança em rede envolvendo todos os 

órgãos governamentais intervenientes no comércio exterior brasileiro, os quais somam 22 entidades, 

que lidam com as operações de comércio exterior. Destes, dois órgãos têm papéis centrais no controle 

das operações de comércio exterior: o MDIC, representado pela SECEX, responsável pelo controle 

administrativo das operações de comércio; e o Ministério da Fazenda, representado pela RFB, que 

opera o controle aduaneiro. Os demais órgãos estão envolvidos no comércio exterior em razão das 

regulamentações que impõem responsabilidades, de caráter administrativo e de controle, referentes à 

competência desempenhadas por estas entidades quanto a operações de comércio exterior. Tais 

responsabilidades surgiram a partir de compromissos advindo de tratados internacionais ou de 

regulamentação interna com objetivo de garantir da segurança e do bem-estar da população. 
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Cabe ressaltar ainda o papel de mais duas instâncias governamentais com participação no Programa 

Portal Único, que, embora, não incluídas no grupo de órgãos governamentais intervenientes, possuem 

atribuições acessórias relativas ao programa, segundo as documentações disponibilizadas para este 

estudo. Trata-se, primeiramente, da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), órgão superior do 

comércio exterior brasileiro, composto por 07 ministros de estado, que atualmente compõe uma das 

instâncias do Ministério das Relações Exteriores (MRE), e possui o papel de acompanhar o 

desenvolvimento e a implementação do Portal Único do Comércio Exterior e atuar de forma 

coordenada com a Comissão Gestora do SISCOMEX na articulação com os órgãos e entidades da 

administração federal, como o disposto no Artigo 09-B do Decreto 660, de 1992. Ademais, resta o 

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), uma empresa pública vinculada ao Ministério   

da Fazenda, cuja prerrogativa é a prestação de serviços em tecnologia da informação e comunicações 

para o setor público, no caso para implementação e funcionamento do Portal SISCOMEX. 

Neste estudo foi analisado a correspondência entre a estrutura organizacional formalmente prevista 

nos dispositivos regulares e documentos referente ao Programa Portal Único de Políticas Públicas. O 

objetivo é o de perceber redefinições ou mudanças nos papeis dos atores envolvidos e nas relações de 

poder no contexto organizacional de desenvolvimento do Programa. Observando a estrutura da 

Comissão Gestora, atentou-se primeiramente para a verificação da existência de hierarquias entre os 

dois órgãos, sob os quais recai o empenho do Programa Portal Único, que são o MDIC, representado 

pela SECEX, e o Ministério da Fazenda, pela Receita Federal do Brasil (RFB). Como o determinado 

pelo dispositivo regulamentar com regimento interno do Programa, os dois respectivos Secretários-

Executivos se revezam anualmente na presidência e vice-presidência da Comissão Gestora, período 

pelo qual se poderia supor haver um predomínio de vontades do órgão na liderança. Percebe-se, no 

entanto, que isto não acontece, havendo apenas um revezamento na condução das atividades 

administrativas de secretaria do Programa, sem qualquer repercussão que afete relações de poder. 

Tal fato facilmente se explica por duas razões. Primeiro, em função da especialização e do completo 

distanciamento dos papéis desempenhado pelos dois órgãos: o MDIC comanda o Programa no que diz 

respeito ao controle administrativo sobre as operações de comércio exterior; enquanto o Ministério 

da Fazenda opera o controle aduaneiro. Além disso, a estrutura de tomada de decisão nesta instância 

se dá sempre por consenso, não permitindo a imposição da vontade de um às expensas de outro. A 

ausência de estrutura interna hierárquica, a especialização de papéis dos órgãos envolvidos e o 

reduzido número de atores participantes limitam o potencial conflitivo e, por sua vez, facilitam a 

obtenção das decisões por consenso no âmbito da Comissão Gestora. 

Uma dissonância foi percebida quanto ao estabelecido nos dispositivos regulamentares do regimento 

interno sobre ao Comitê Executivo. Na Portaria Interministerial n. 444 de 2014, está previsto que o 

Comitê Executivo é composto por equipe com composição igualitária de servidores da RFB e da 

SECEX, dentro de seus respectivos órgãos. No entanto, embora a Portaria tenha previsto uma 
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composição espelhada de equipe nas duas instâncias, tal fato não se confirma. A equipe de servidores 

recrutadas para o desenvolvimento e a execução do Programa Portal Único é significantemente maior 

no MDIC. Infere-se que tal acontecimento se explica em razão do maior escopo da atividade de 

controle administrativo. Na implementação do Portal SISCOMEX, a atividade de controle 

administrativo sobre as operações de comércio exterior afeta uma constelação de órgãos 

intervenientes, sob a coordenação do MDIC, diferentemente do controle aduaneiro. O Comitê 

Executivo atua, de fato, desenvolvendo os canais de articulação, as políticas e estratégias de 

relacionamento com os demais tais órgãos sob sua responsabilidade, orientando os demais atores para 

a consecução do objetivo de prover a “padronização, atualização, harmonização e simplificação”3 e a 

integração dos sistemas de controle administrativos de cada órgão interveniente no comércio exterior 

no Portal SISCOMEX. E todo esse esforço empenhado na tarefa de articulação com a multiplicidade 

de atores envolvido exige um aporte mais de servidores. 

No entanto, além das tradicionais funções desempenhadas pelo grupo de trabalho do Programa Portal 

Único que compõe o Comitê Executivo no MDIC, convergente com o disposto na Portaria que 

instituiu o regimento interno, observou-se uma atuação específica para além do determinado nos 

dispositivos regulamentares. Foi percebida uma grande pró-atividade da equipe de servidores do 

MDIC dedicados ao Programa na função de criar canais de articulação com os demais órgãos 

administrativos intervenientes no comércio exterior e de zelar pela sua manutenção. 

Superando a dimensão técnica no relacionamento com estes órgãos, identificou-se, na verdade, uma 

dimensão técnico-política no trabalho deste grupo, pelo militantismo no trabalho de convencimento, 

de atribuição de relevância e de cooptação dos demais órgãos para a cooperação com o Programa 

Portal Único por meio da criação e manutenção dos canais de articulação. Este fato se remete a um 

aspecto performativo do Comitê Executivo do MDIC, visto que, de acordo com os dispositivos 

regulamentares do Programa, sua competência se restringiria ao nível puramente técnico. Da mesma 

forma, acontece com a Comissão Gestora, que tem prerrogativas políticas, porém enfrenta contágios 

de questões de nível técnico no seu relacionamento com outros órgãos intervenientes ou com o 

Comitê Executivo. Em resumo, apesar do previsto em dispositivos regulamentares e documentos, 

todas as relações entre os atores envolvidos devem ser consideradas técnico-políticas. 

 Essa atuação política do Comitê Executivo pode ser explicada por duas razões. A primeira, se deve ao 

fato de que os canais de articulação com os demais órgãos estão suscetíveis a mudanças políticas ou 

nos quadros da burocracia. A segunda razão deriva da pressão sob os gestores por novas entregas, 

exigindo que se mantenha elevados o empenho e a motivação tanto da sua equipe de servidores do 

Programa no MDIC, quanto dos seus cooperadores, nos demais órgão intervenientes. 

                                                        
3 Citação de trecho do Decreto n. 660. 
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Outro aspecto da prática, que não se harmoniza com os dispositivos regulamentares, diz respeito aos 

Grupos Técnicos. A verdade é que estes grupos não existem na prática, o trabalho do Comitê 

executivo não é organizado desta maneira. Infere-se que tal fato tenha ocorrido em razão da escassez 

de recursos humanos disponíveis, não permitindo maior especialização das atividades como a criação 

de grupos técnicos. 

3. As três dimensões e o Portal SISCOMEX como instrumento de ação 
pública e considerações finais 

Segundo Lascoumes e Le Galès (2012, p. 21), “um instrumento de ação pública constitui um 

dispositivo ao mesmo tempo técnico e social que organiza relações sociais específicas entre o poder 

público e seus destinatários em função das representações e das significações das quais é portador”. 

Esse instituto pode ter sua razão de ser melhor compreendida por meio do conhecimento de alguns 

aspectos que o identificam e caracterizam. Neste estudo, por meio do resgate da historicidade e de três 

dimensões de análise, que foram o substrato técnico, a filosofia de gestão e o modelo organizacional, 

buscou-se produzir conhecimento na forma de uma análise descritiva-reflexiva sobre o instrumento de 

ação pública Portal SISCOMEX. 

Todo instrumento de ação pública apresenta dimensão técnica e social e responde a representação de 

um problema reconhecido pelos atores envolvidos, tornando-se, em função disso, uma forma de 

conhecimento dessa sociedade. Uma forma de acessar esse conhecimento se dá por meio da 

remontagem histórica do instrumento. Na sua dimensão histórica, apresenta-se a trajetória de 

desenvolvimento do SISCOMEX, após a abertura comercial, até o momento recente em que o Portal 

SISCOMEX se encontra em um estado de não correspondência ao dispositivo regulamentar de sua 

criação. 

O crescimento do comércio exterior produziu a necessidade de elaboração de novos procedimentos e 

etapas de controle para a garantia da segurança e da preservação da qualidade de vida da população. 

Com o tempo, elevou-se a complexidade das operações de comércio exterior e surgiram diversos 

procedimentos e novas exigências de controle e certificação sobre as operações de comércio, por meio 

de leis e regulamentos produzidos pelos diversos órgãos intervenientes no comércio exterior, em razão 

da necessidade de controles internos ou de respeitar compromissos internacionais. Tais procedimentos 

e exigências documentais deram origem a uma proliferação de sistemas paralelos de controles 

operados pelos numerosos órgãos da administração pública intervenientes no comércio exterior que 

foram sendo assimilados sem a devida integração a SISCOMEX (BRASIL, 2015). 

Esses sistemas paralelos geraram, dentre outros efeitos, a prestação de informações redundantes por 

parte dos importadores e exportadores e retrabalhos e atrasos na análise das operações pelos órgãos 

intervenientes (BRASIL, 2015), a morosidade das operações de comércio exterior, o que afeta 
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negativamente a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. O problema 

vinculado pelo Portal SISCOMEX, portanto, diz respeito ao fato de o SISCOMEX não ter se 

desenvolvido como o previsto pelo Decreto 660 de 1992, e, por conseguinte, isso ter levado a criação 

de processos ineficientes no comércio exterior, que reduzem a competitividade brasileira e afetam 

negativamente tanto o setor privado, como o público. 

A dimensão do substrato técnico se refere a um conjunto de técnicas, aspectos materiais e regras 

mobilizadas no emprego da tecnologia, como modelos, banco de dados e algoritmos. O substrato 

técnico remete à noção de artefato. No caso do Programa Portal Único, o artefato refere-se à 

plataforma digital Portal SISCOMEX, que faz a interface entre o setor privado e governo por meio de 

uma tecnologia mais conhecida como tecnologia single window ou guichê único. 

Tal tecnologia permite ao instrumento as prerrogativas de centralizar em uma interface única via Web 

o relacionamento entre os usuários, no caso os operadores privados de comércio exterior (que podem 

ser exportador, transportador, depositário e etc...) e o governo; realizar a integração de dados entre os 

órgãos e sistemas envolvidos, eliminar as redundâncias de dados; e, por fim, empreender a gestão do 

amplo processo de exportação e importação, com acompanhamento e direcionamento dos dados e 

tarefas para os usuários. 

A dimensão da filosofia de gestão diz respeito ao sistema de conceitos que se referem aos objetos e 

objetivos do processo de racionalização que os gestores têm em mente e desejam empreender na 

criação de um instrumento (LABATUT et al., 2011). Os instrumentos não são apenas técnicas, eles 

estruturam a ação pública segundo uma lógica que lhes pertence. No caso do Portal SISCOMEX, este 

veicula objetivos familiares ao paradigma gerencialista, que apresenta como objetivo máximo o ganho 

de eficiência nas operações de comércio exterior. 

A dimensão do modelo organizacional concerne aos papéis e ao cenário coletivo envolvido no 

contexto de criação de um instrumento. Longe de almejar um emprego meramente funcionalista na 

descrição do modelo organizacional, o sentido aqui atribuído a esta dimensão refere-se ao fato de que 

quando as tecnologias são usadas de forma que permita aos atores inovar, as tarefas e os papéis 

desempenhados por estes frequentemente mudam. Nesse contexto, o Programa Portal Único se 

caracteriza, trata-se de uma estrutura de governança, envolvendo uma rede de atores que compreende 

todos os órgãos governamentais intervenientes no comércio exterior brasileiro, os quais somam 22 

entidades. Destes, dois órgãos têm papéis centrais no controle das operações de comércio exterior: o 

MDIC, representado pela SECEX, responsável pelo controle administrativo das operações de 

comércio; e o Ministério da Fazenda, representado pela RFB, que opera o controle aduaneiro. Na 

malha de atores envolvidos neste instrumento também figura o setor privado com interesses no 

comércio exterior. Aqui, questiona-se se este modelo organizacional possibilita a representação 

democrática dos interesses da sociedade de maneira mais direta em relação à ação pública veiculada 
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pelo instrumento, assim como o controle social sobre a burocracia administrativa envolvida com este 

instrumento. 

Lascoumes e Le Galès (2012) também que propõem uma distinção de níveis de observação que 

permitem capturar a ideia do todo e das partes que constituem o instrumento, assim como estas se 

relacionam, funcionam e produzem significado. Essa distinção permite a melhor reflexão e análise 

desse instrumento de ação pública. Dessa forma, Lascoumes e Le Galès (2012) distinguem 

instrumento, técnica e ferramenta. O instrumento é um tipo de instituição social; a técnica é um 

dispositivo ou artefato concreto que operacionaliza o instrumento; e, por sua vez, a ferramenta refere- 

se a um micro mecanismo dentro da técnica. 

Aplicados a este estudo, é fácil identificar um paralelo entre o Portal SISCOMEX e o instrumento, isto 

é, a percepção de que o Portal é uma instituição social, que impõe regras, regulamentos, códigos de 

conduta que determinam ou regulam o comportamento dos atores, cria ou reduz incertezas, tem efeitos 

sobre a relações de poder, ou as cristalizam, privilegiam certos atores em detrimento de outros e 

comunicam a representação de um problema. 

A técnica refere-se a um dispositivo que operacionaliza o instrumento, isto é, refere-se ao suporte de 

ordem técnica que disciplina sua viabilização. Nesse sentido, percebe-se que no arcabouço da técnica 

se inclui a dimensão do substrato técnico do Portal Siscomex. Acredita-se que as técnicas recrutadas 

para consecução das mudanças no Portal SISCOMEX sejam a tecnologia single window e o redesenho 

das operações e documentos relativos ao comércio exterior. 

As ferramentas consistem em microdispositivos dentro das técnicas. De escopo amplo, estes se 

referem a artefatos que de fato executam ou viabilizam o instrumento. No caso do Portal SISCOMEX, 

é possível conceber a analogia entre ferramentas de implementação das mudanças no Portal 

SISCOMEX e os dispositivos regulamentares do SISCOMEX e referentes ao Programa Portal Único 

de Comércio Exterior, aos seis Projetos que estruturarão a plataforma digital do Portal SISCOMEX. 

Por fim, cabe explicitar algumas representações e significados cujo instrumento Portal Siscomex é 

portador. A mensagem mais direta do Portal se refere a um projeto de desburocratização das operações 

de comércio exterior, por meio da remoção de barreiras administrativas e da facilitação do comércio. 

Este instrumento também vincula a ideia de atualização dos recursos de tecnologia, de melhoria 

processual, e revela como valores a busca da eficiência, em termos de custos e tempo, e com o fim 

último, o de aumentar a competividade e contribuir para o desenvolvimento econômico do país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o contexto desse instrumento de ação pública, é pertinente se levar a frente a reflexão 

sobre a representação democrática nos interesses defendidos pelo Portal SISCOMEX, assim como 
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sobre a sua ferramenta que torna isso possível, os mecanismos de controle social. De fato, o grande 

problema a ser combatido como incremento dos processos de accountability social refere-se ao fato de 

que a complexidade e a elevada especificidade ou tecnicidade dos assuntos abordados, assim como as 

demandas cotidianas da administração suficientemente alta o que impede o controle democrático 

desejável na relação entre a esfera política e administrativa. No caso do Portal SISCOMEX, para 

remediar tais desafios, sugere-se começar pela informação da sociedade em espectro sobre o Portal, e 

a extensão das possibilidades de participação nos fóruns de debate sobre os projetos do programa, seja 

por meio da instituição de conselhos adjacentes, com efetiva representatividade social. 

De maneira geral, inserido no paradigma do novo desenvolvimentismo, os objetivos do Portal 

SISCOMEX estão alinhados com a iniciativa do governo brasileiro de criar ferramentas de promoção 

do crescimento interno por meio tanto do fomento interno, quanto da sua inserção no mercado 

internacional. Outra questão a ser considerada sobre os impactos da reformulação do Portal 

SISCOMEX é a de que, se, por um lado, o Programa Portal Único que opera um conjunto de 

mudanças nas operações de comércio exterior foi laureado internacionalmente e considerado exemplo 

de implementação de política para o mundo todo em razão da sua governança e da forma como foi 

estruturado; por outro lado, este, por si só, não vai solucionar o problema da baixa competitividade dos 

produtos brasileiros no mercado internacional. Uma variada gama de outros fatores como os fatores 

logísticos, infra estruturais e de densidade tecnológica continuarão a ter peso sobre a competitividade. 

A partir disso, chega-se a duas conclusões. Primeiro, a conclusão de que apesar das mudanças 

desburocratizantes introduzidas, um componente burocrático ainda permanece sobre o modelo de 

operações de comércio exterior brasileiro. Em segundo, chega-se à conclusão de que em resposta a 

essa complexidade emerge a necessidade de capacitação dos usuários dos novos sistemas e da nova 

versão Portal SISCOMEX. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo pensar a utilização do questionário WHOQOL-Bref, elaborado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) para avaliar qualidade de vida, como instrumento da gestão pública na 
proposição e/ou avaliação de políticas públicas sociais. Para tanto, utiliza dois estudos realizados em espaços 
geridos pela gestão pública em cidades do litoral paranaense, como alicerces para a discussão. Nos referidos 
estudos foi avaliada a qualidade de vida de idosos que participam de atividades de lazer (AL) num centro 
cultural de Matinhos e de atividades físicas (AF) num centro de convivência de Pontal do Paraná. Os resultados 
alcançados destacaram a importância de determinadas políticas na qualidade de vida de forma geral e 
sublinharam os setores que precisam de maior intervenção, como acesso à saúde e meios de transporte. Na 
conclusão, aponta-se que o questionário WHOQOL-Bref pode ser utilizado como instrumento de apoio à gestão, 
na medida em que possibilita identificar o que é eficiente e o que pode ser proposto em termos de políticas que 
visem a melhoria da qualidade de vida da população. 
Palavras-chave: qualidade de vida; idosos; políticas públicas; instrumento de gestão. 
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O WHOQOL-BREF PARA AVALIAR QUALIDADE DE VIDA COMO 
INSTRUMENTO DE APOIO À GESTÃO PÚBLICA? 

HOFFMANN-HOROCHOVSKI, Marisete T. 

CASTILHO-WEINERT, Luciana 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo pensar a utilização do questionário World Health Organization 

Quality of Life – WHOQOL-Bref, elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para avaliar 

qualidade de vida, como instrumento de apoio à gestão pública na proposição e/ou avaliação de 

políticas públicas sociais. O faz por meio de dois estudos sobre qualidade de vida de idosos que 

praticam atividades de lazer (AL) e atividades físicas (AF) em espaços geridos pela gestão pública das 

cidades litorâneas de Matinhos e Pontal do Paraná, respectivamente. O objetivo dos mesmos era 

mensurar a qualidade de vida dessas pessoas, bem como averiguar se a prática de atividades contribuía 

para um envelhecimento saudável e com qualidade de vida. 

Os resultados alcançados permitiram, não obstante, ir além do objetivo inicial. Percebeu- se que era 

possível avaliar preliminarmente os próprios programas executados pelas prefeituras e identificar os 

setores que carecem de maior intervenção por parte da gestão pública municipal. Sublinha-se que 

qualidade de vida é um conceito amplo e não se limita a questões relacionadas à saúde e capacidade 

funcional, mas abrange diferentes aspectos como condições socioeconômicas, culturais, ambientais, 

éticas, religiosas e cotidianas (VECCHIA et al., 2005). Por isso mesmo, acredita-se que o WHOQOL-

Bref pode ser utilizado como um instrumento de apoio à gestão pública, na medida em que permite 

pensar políticas que podem atuar positivamente na qualidade de vida da população. 

Ressalta-se que as cidades de Matinhos e Pontal do Paraná são consideradas de pequeno porte 

populacional II, com população entre 20 mil a 50 mil habitantes (CEAS, 2017). Com características 

semelhantes, essas cidades exploram o turismo de veraneio e costumam ter um aumento significativo 

no número de habitantes durante o período que compreende do Natal ao Carnaval. Matinhos possui 

população estimada de 33.024 e Pontal do Paraná de 24.878 habitantes (IBGE, 2016). O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) é, nesta ordem, de 0,743 e de 0,738 e o Índice de Gini da Renda 

Domiciliar Per Capita é 0,4922 e 0,5124 (IPARDES, 2017). 
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1. Metodologia 

Os estudos em foco foram realizados em espaços de convivência de idosos com o intuito de mensurar 

qualidade de vida de idosos que praticam atividades de lazer (AL) e física (AF). Na cidade de 

Matinhos, a pesquisa foi desenvolvida na Casa da Cultura, no ano de 2015. Subordinada à Secretaria 

de Educação, Esporte e Cultura, a Casa possui, entre outros, um programa de lazer destinado à 

população com mais de sessenta anos. Na cidade de Pontal do Paraná, a pesquisa foi efetuada no 

Centro de Convivência do Idoso (CCI), no ano de 2016. Subordinado à Secretaria Municipal de Ação 

Social e Relações de Trabalho, o CCI oferece diferentes atividades, entre as quais a ginástica, eleita 

por propiciar exercícios físicos. Considerando os dois espaços, foram aplicados 66 questionários 

WHOQOL-Bref da Organização Mundial da Saúde (OMS). Como critérios de inclusão foram 

reputados: a idade mínima de sessenta anos; a prática de atividades de lazer e física; a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O WHOQOL-Bref, versão abreviada do WHOQOL-100, consiste num questionário composto por 26 

questões, sendo as duas iniciais sobre qualidade de vida em geral (qualidade de vida e saúde) e as 

outras dividias em quatro domínios: físico (dor física, tratamento, energia, mobilidade, sono, 

atividades diárias e capacidade de trabalho); psicológico (aproveita a vida, sentido da vida, 

concentração, aparência física, autossatisfação e sentimentos negativos); relações sociais ( relações 

pessoais, vida sexual e apoio dos amigos); meio ambiente (segurança na vida diária, ambiente 

saudável, recursos financeiros, informações disponíveis, atividades de lazer, moradia, acesso a 

serviços de saúde, meios de transporte). A pontuação segue a escala de Likert: resultados entre 1 até 

2,9 indicam a necessidade de melhorar; de 3,0 a 3,9 apontam regularidade; de 4,0 a 4,9 significam boa 

e 5,0 muito boa qualidade de vida (FLECK et al., 2000). 

Os dados coletados nos dois espaços de convivência foram digitados no programa Microsoft Excel e 

analisados no programa SPSS (versão 16.0, Chicago, IL, USA). O teste Shapiro-Wilk foi utilizado 

para verificar se os dados numéricos apresentaram distribuição normal. Para a análise comparativa 

foram utilizados o teste T de Student para dados com distribuição normal e o teste U de Mann-

Whitney para dados sem distribuição normal. O nível de significância adotado foi de p<0,05. 

2. Resultados: sobre os estudos de qualidade de vida de idosos 

A pesquisa foi realizada com 66 idosos: 14 (12 mulheres e 02 homens) que realizam AL em Matinhos 

e 52 (quarenta mulheres e 12 homens) que participam de AF em Pontal do Paraná. A maioria pratica 

atividades regularmente, possui ensino fundamental incompleto, é aposentada e recebe entre um a três 

salários mínimos mensais. 

As tabelas 01 e 02 apresentam as médias e desvio-padrão (DP) nos escores dos domínios, bem como 

nas facetas de cada domínio, segundo a atividade realizada. 
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TABELA 01 – Escores médios dos idosos nos domínios do WHOQOL-Bref por 
atividade 

 AL AF  
Variáveis   Valor de p 
 Média±DP Média±DP  

Domínio Físico 63,47% ± 8,32% 79,01% ± 12,76% 0,00001* 

Domínio Psicológico 77,38% ± 8,59% 85,13% ± 10,43% 0,00758+ 

Domínio Relações Sociais 75,71% ± 10,66% 82,69% ± 13,35% 0,05614+ 

Domínio Meio Ambiente 69,46% ± 11,57% 67,45% ± 10,32% 0,47152* 

* Teste T de Student 
+ Teste U de Mann-Whitney 

Na comparação entre os grupos AL e AF, nos domínios Relações Sociais e Meio Ambiente não foram 

verificadas diferenças significativas nos escores do WHOQOL-bref (p≥0,05). Já nos domínios Físico e 

Psicológico, observa-se que os idosos do município de Pontal do Paraná, que realizam AF, possuem 

em média uma qualidade de vida superior, pois houve diferenças significativas (p<0,05). 

TABELA 02 – Comparação de análise da qualidade de vida dos idosos que 
praticam Atividades de Lazer (Matinhos) e Atividades Físicas (Pontal do Paraná) 

por faceta 

 
Variáveis AL AF 

 
Domínio Faceta Média DP Média DP 

Geral 1. Qualidade de Vida 4,07 0,83 4,19 0,69 
 2. Saúde 3,14 1,17 3,88 0,81 

Físico 3. Dor física 4,29 0,99 3,88 1,10 
 4. Tratamento 3,50 1,45 3,60 0,96 
 10. Energia 3,50 1,02 3,98 1,02 
 15. Mobilidade 4,07 0,92 4,48 0,75 
 16. Sono 2,93 1,07 3,81 1,19 
 17. Atividades diárias 3,93 0,27 4,04 0,79 
 18. Capacidade de trabalho 3,79 0,43 3,87 0,84 

Psicológico 5. Aproveita a vida 3,64 0,63 4,06 0,78 
 6. Sentido da vida 3,93 0,27 4,44 0,64 
 7. Concentração 3,64 0,74 4,31 0,83 
 11. Aparência física 3,79 0,89 4,10 1,01 
 19. Autossatisfação 4,14 0,53 4,54 0,67 
 26. Sentimentos negativos 4,07 1,00 4,10 0,95 
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Relações 20. Relações pessoais 4,29 0,61 4,42 0,80 

Sociais 21. Vida sexual 3,29 0,99 3,52 1,02 
 22. Apoio dos amigos 3,79 1,12 4,46 0,70 

Meio Ambiente 8. Segurança na vida diária 3,57 1,02 4,40 0,63 
 9. Ambiente saudável 4,00 0,96 3,08 1,52 
 12. Recursos financeiros 3,07 0,92 3,15 1,07 
 13. Informações disponíveis 3,43 1,16 3,27 1,05 
 14. Atividade de lazer 3,57 1,02 4,06 0,87 
 23. Moradia 3,71 0,83 3,75 0,93 
 24. Acesso a serviços de 

saúde 

 

3,07 

 

1,33 

 

2,87 

 

1,22 

 25. Meios de transporte 3,36 1,28 2,40 1,12 

As questões sobre qualidade de vida e saúde dizem respeito à qualidade de vida geral. Na primeira, a 

média apresentada pelo grupo AL 4,07±0,83, indica que os respondentes possuem uma boa qualidade 

de vida que varia entre 3,24 e 4,9. Os pesquisados do grupo AF exibiram média de 4,19±0,69, 

registrando alteração entre 3,5 e 4,88. Na segunda questão, a média AL é de 3,14±1,17 apontando 

regularidade no quesito saúde, enquanto AF apresentou média de 3,88±0,81. Considerando o desvio 

padrão, a situação do grupo AF na saúde é melhor, pois varia entre regular e boa, enquanto AL oscila 

entre necessidade de melhoria e regular. 

O domínio físico é formado por questões sobre dor física, tratamento, energia, mobilidade, sono, 

atividades diárias e capacidade de trabalho. De forma geral, foi observado uma regularidade entre os 

grupos nas médias com relação à capacidade de trabalho (AL 3,79 e AF 3,87), no desempenho de suas 

atividades diárias (AL 3,93 e AF 4,04), na mobilidade (AL 4,07 e AF 4,48) e na energia (AL 3,50 e 

AF 3,98). Apresentaram diferenças maiores as questões relativas ao sono (AL 2,93 e AF 3,81) e a dor 

física (AL 4,29 e AF 3,88) que, contudo, apresentaram DP alto, indicando oscilações nas respostas. A 

questão sobre necessidade de tratamentos médicos para desempenho da vida diária apresentou pouca 

diferença nas médias (AL 3,50 e AF 3,60), mas o DP do grupo AL é de 1,45, apontando alto grau de 

heterogeneidade nas respostas. A pontuação total do domínio físico em AL foi de 63,47%±8,32 e em 

AF 79,01% ± 12,76, indicando que neste domínio, os idosos pesquisados em Matinhos apresentam 

qualidade de vida significativamente menor (p=0,00001) do que os de Pontal do Paraná. 

O domínio psicológico é composto por questões como aproveita a vida, sentido da vida, concentração, 

aparência física, autossatisfação e sentimentos negativos. A média dessa última é semelhante (AL 4,07 

e AF 4,10). Na autossatisfação as médias foram de 4,14 e 4,54 e na aparência física atingiram 3,79 e 

4,10 respectivamente, indicando de maneira geral bons resultados, assim como a média do sentido da 

vida (AL 3,93 e AF 4,44). Um pouco mais baixa a média da capacidade de se concentrar (3,64 e 4,31) 

e de aproveitar a vida (3,64 e 4,06), embora consideradas regulares e boas. A pontuação total do 
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domínio psicológico é de 77,38% ± 8,59 em AL e 85,13% ± 10,43 em AF, demonstrando que a 

qualidade de vida dos idosos de Pontal do Paraná é significativamente maior (p=0,00758).  

O domínio das relações sociais engloba as questões sobre relações pessoais, vida sexual e apoio que 

recebe dos amigos. As relações pessoais obtiveram uma boa média nas duas cidades (AL 4,29 e AF 

4,42), enquanto o apoio dos amigos obteve média de 3,79 e 4,46 respectivamente. A vida sexual 

apresentou uma média mais baixa (AL 3,29 e AF 3,52) e DP em torno de 1,0 o que demonstra 

oscilação razoável entre as respostas. A pontuação total do domínio 75,71% ± 10,66 (AL) e 82,69% ± 

13,35(AF), indica qualidade de vida semelhante entre as duas cidades, posto que não houve diferença 

significativa entre suas médias (p=0,05614). 

O domínio meio ambiente é formado por questões sobre segurança na vida diária, ambiente saudável, 

recursos financeiros, informações disponíveis, atividade de lazer, moradia, acesso a serviços de saúde 

e meios de transporte. Com relação a segurança, a média foi de 3,57 e 4,40 respectivamente. O 

ambiente saudável obteve média de 4,00 (AL) e 3,08 (AF), mas com alto DP neste último (1,52), 

demonstrando oscilações nas respostas. Outras médias: recursos financeiros (AL 3,07 e AF 3,15), 

informações disponíveis (AL 3,43 e AF 3,27), atividade de lazer (AL 3,57 e AF 4,06) e moradia (AL 

3,71 e AF 3,75), sendo que esta apresentou DP próximo a 1,0 nos dois grupos. Acesso a serviços de 

saúde (AL 3,07 e AF 2,87) e meios de transporte (AL 3,07 e AF 2,87) apresentaram as médias mais 

baixas de todo o questionário. A pontuação total do domínio meio ambiente, 69,46% ± 11,57 em AL e 

67,45% ± 10,32 em AF, aponta para situação semelhante em ambos os grupos, pois não houve 

diferenças significativas (p=0,47152). 

Diante dos resultados encontrados por meio da aplicação do WHOQOL-Bref, pode-se constatar que as 

práticas de AL e AF atuam na qualidade de vida, na medida em que propicia bem-estar e interação 

social. Nos domínios físico e psicológico, os idosos praticantes de AF (Pontal do Paraná) 

apresentaram maior qualidade de vida do que os praticantes de AL (Matinhos), corroborando diversos 

estudos que anunciam a importância das atividades físicas para um envelhecimento saudável (PUCCI 

et al., 2012; CASTILHO-WEINERT, 2014; MACIEL, 2010). 

Nos domínios relações sociais e meio ambiente, por sua vez, não foram verificadas diferenças 

significativas nos escores do WHOQOL-Bref (p≥0,05). Destaca-se que as piores médias foram 

justamente no domínio ambiente: recursos financeiros, acesso a serviços de saúde e meios de 

transporte. No que diz respeito aos recursos financeiros, a maioria tem dificuldade em suprir as 

necessidades inerentes ao envelhecimento e só pratica atividades por essas serem gratuitas, executadas 

pela gestão municipal. Com relação ao acesso a serviços de saúde, é importante lembrar que essas 

cidades são relativamente pequenas, possuem entre 20 a 50 mil habitantes, e garantem atendimentos 

na Atenção Básica, porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Procedimentos especializados, 

de média ou alta complexidade, são encaminhados à outras localidades, principalmente à capital 
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Curitiba, ocasionando muitas vezes transtornos com o deslocamento. Por fim, meios de transporte é o 

quesito com pior resultado, especialmente em Pontal do Paraná. Com área territorial de 202,159 Km² 

(IPARDES, 2017), possui 23 km de orla marítima, que abriga serviços diversos e 48 balneários. O 

acesso aos serviços, inclusive ao centro de convivência, exige geralmente o uso de transporte, 

particular ou público. Este é alvo de inúmeras críticas tanto em Pontal quanto em Matinhos. 

De forma geral, os resultados alcançados nos dois estudos destacaram a importância dos programas 

executados pela gestão municipal, AL e AF, para melhorar a qualidade de vida dos idosos 

pesquisados. Não obstante, indicaram também os setores que precisam de maior intervenção por parte 

do poder público, como acesso à saúde e meios de transporte. 

3. Discussão: sobre a utilização do WHOQOL-Bref na gestão municipal 

Considerando os resultados alcançados na pesquisa sobre qualidade de vida de idosos AL e AF, 

observou-se que esta (e outras) ferramentas de pesquisa podem ser utilizadas como instrumento de 

apoio à gestão pública, precisamente no que se refere à avaliação e à proposição de políticas públicas 

sociais. Ao fornecer um panorama sobre o indivíduo em determinado contexto social, ela propicia não 

só avaliar a qualidade de vida do participante quanto as condições (sociais e ambientais) que atuam 

sobre ela, positiva ou negativamente. Em outros termos, permite uma mensuração dos domínios físico 

e psicológico, mas também dos domínios relações sociais e meio ambiente, sendo que este último tem 

diferentes questões que dizem respeito (direta ou indiretamente) à gestão pública, tais como: 

segurança, ambiente saudável, recursos financeiros, informações disponíveis, atividade de lazer, 

moradia, acesso a serviços de saúde e meios de transporte. 

Num cenário crescente de envelhecimento populacional – a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

projeta que 30% da população brasileira será de idosos em 2050 – é imprescindível que o poder 

público assuma o fenômeno como uma questão presente na agenda governamental e que merece 

formulação de políticas diversas para atender as suas demandas (que não são poucas). 

A partir da Constituição Federal de 1988, da Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94) e, 

principalmente, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), o envelhecimento está (ou deve estar) na pauta 

do poder público. O artigo 3º do Estatuto do Idoso estabelece que: “É obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”. Doravante, o 

Estado assume sua (co)responsabilidade na construção de um envelhecimento digno, quiçá, com 

qualidade de vida. 

Dito isso, voltamos aos estudos apresentados. Se tratam, como já mencionado, de dois programas 

executados pelas prefeituras municipais que visam um envelhecimento saudável. O de Matinhos, que 
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trabalha com diferentes atividades de lazer (AL), tem o título sugestivo de Ativa Idade. A OMS utiliza 

justamente o adjetivo ativo para designar “um processo de otimização de oportunidades para a saúde, 

participação e segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida durante o envelhecimento” 

(SANTINHA; MARQUES, 2013, p. 395). Todavia, embora o programa atue na qualidade de vida de 

seus frequentadores com sessenta anos ou mais, promovendo interação social e agindo sobre 

autoestima, está longe de atingir a proposta da OMS. A começar pela acessibilidade. Os encontros são 

realizados no primeiro andar de um prédio localizado no centro da cidade. O único acesso ao local é 

por uma escada, o que inviabiliza a participação de todos os que apresentam alguma deficiência 

locomotora que comprometa a mobilidade. O que, obviamente, não é difícil de acontecer na velhice. 

No caso de Pontal do Paraná, o programa de atividades físicas (AF) que possibilitou o estudo em foco 

é realizado no CCI do município, localizado no balneário de Shangri-lá. A cidade é pequena, mas 

“espalhada”, de forma que muitos dos participantes acessam AF utilizando diferentes meios de 

transporte. Ressalta-se que o transporte público da cidade é alvo de inúmeras críticas e que não há 

ciclovia em todos os balneários, o que dificulta a participação de inúmeros idosos nesta e em outras 

atividades oferecidas pelo centro de convivência. 

Santinha e Marques (2013, p. 395) discorrem sobre a importância do ambiente construído para 

garantir um envelhecimento ativo, especialmente nas cidades. Apesar de novos conceitos como novo 

urbanismo, cidades saudáveis e comunidades pedestres, “não existe pesquisa suficientemente clara que 

auxilie os decisores políticos na criação de uma comunidade amiga das pessoas idosas, na medida em 

que nenhum desses conceitos atende especificamente às necessidades que a população idosa 

apresenta”. Necessidades que envolvem transporte, moradia, segurança, acesso a serviços de saúde, 

entre outros. Os autores alertam, no entanto, que os estudos sobre a relação entre espaço público e 

envelhecimento apresentam como componentes comuns: localização dos serviços; a importância da 

mobilidade na realização (ou não) de atividades e na apropriação do espaço. Esses dois aspectos 

devem ser observados em qualquer projeto ou ação desenvolvida pela gestão pública municipal. 

Agora se a intenção for tornar a cidade amiga dos idosos, tal como sugerido por 1500 idosos e mais de 

750 cuidadores e prestadores de serviço distribuídos em 33 cidades num projeto da OMS, será 

necessário que a gestão atente também para: a) espaços abertos e prédios, observando: ambiente, 

espaços verdes e calçadas, bancos públicos, calçamento, ruas (com cruzamento regular e seguro), 

tráfego (preferência dada aos pedestres), ciclovias, segurança, serviços, prédios (com acessibilidade), 

banheiros públicos (acessíveis e adequados); b) transporte, considerando: disponibilidade, custo, 

confiabilidade e frequência, destinos, veículos amigáveis aos idosos, serviços especializados para 

idosos, assentos para idosos, segurança e conforto, motoristas, pontos e paradas, informação, entre 

outros; c) moradia, respeitando: custo acessível, serviços essenciais, planejamento, modificações, 

manutenção, envelhecer em casa, integração comunitária, opções de moradia, moradia, ambiente da 

casa; d) participação social: atividades e eventos acessíveis, custo acessível, diversidade de eventos e 
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atividades, locais e ambientes, promoção e divulgação das atividades, combate ao isolamento, 

integração com as atividades; e) respeito e inclusão social: serviços respeitosos e inclusivos, imagens 

públicas do envelhecimento, relações familiares e intergeracionais, conscientização social, inclusão 

comunitária, inclusão econômica; f) participação cívica e emprego: opções de voluntariado, opções de 

emprego, formação, acessibilidade, participações cívicas (conselhos, assembleias, etc.), contribuições 

valorizadas, empreendedorismo, pagamento; g) comunicação e informação: oferta de informações, 

comunicação verbal, comunicação impressa (letras grandes), comunicação e equipamentos 

automatizados adaptados, acesso a computadores e a internet; g) apoio comunitário e serviços de 

saúde: acessibilidade aos serviços, oferta de serviços, apoio de voluntários, planejamento e assistência 

em emergências (OMS, 2008). 

Em que pese Matinhos e Pontal do Paraná estarem distantes (bem distantes) do desenho da cidade 

amiga dos idosos, seus respectivos programas AL e AF contribuem, mesmo que timidamente, para um 

envelhecimento ativo na medida em que trazem qualidade de vida aos seus participantes, conforme 

averiguado a partir da aplicação do WHOQOL-Bref. Seus resultados, como já mencionados, 

permitiram avaliar a qualidade de vida dos participantes, assim como genericamente os próprios 

programas. Uma análise preliminar possibilitou identificar que se os programas das respectivas 

cidades conversassem com outras políticas setoriais e ações governamentais – especialmente no 

transporte urbano e na saúde – poderiam ter mais sucesso na construção de um envelhecimento ativo e 

saudável, contribuindo para uma maior proximidade de uma cidade amiga. Desta forma, uma análise 

mais detalhada do questionário, associada com a utilização de outro instrumento de pesquisa como o 

grupo focal por exemplo, permitiria não só rever os objetivos no intuito de melhorar a sua eficiência, 

mas propor políticas intersetoriais que otimizassem resultados e propiciassem de fato qualidade de 

vida. É importante dizer que o WHOQOL-Bref não foi desenvolvido exclusivamente para a velhice e, 

portanto, pode ser aplicado para diferentes faixas etárias ou para diferentes programas executados pelo 

município que visam bem-estar e qualidade de vida. 

Nesse sentido, o WHOQOL-Bref pode ser um instrumento de apoio à gestão pública, tanto na 

avaliação de políticas quanto na proposição de políticas públicas, na medida em que possibilita 

identificar pontos frágeis em políticas existentes e no ambiente construído no espaço público, que 

podem (e devem) ser alvos de intervenção. Ou seja, permite refletir sobre as políticas públicas, 

enquanto “ação” do Estado (SOUZA, 2012), bem como suas diferentes fases, que envolvem, entre 

outras, formulação e avaliação (OLIVEIRA, 2013). 
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CONCLUSÃO 

Este trabalhou objetivou pensar a utilização de uma ferramenta para medir qualidade de vida, o 

WHOQOL-Bref da Organização Mundial da Saúde, como instrumento de apoio à gestão pública na 

proposição e/ou avaliação de políticas públicas sociais. Sua alavanca foram dois estudos realizados 

com idosos no litoral paranaense, precisamente em Matinhos e Pontal do Paraná. As cidades oferecem, 

nesta ordem, programas de atividades de lazer (AL) e atividades físicas (AF) que têm por intuito 

promover saúde e interação social, fundamentais para o bem-estar físico e mental. 

No decorrer da pesquisa, realizada com 66 pessoas com sessenta anos ou mais, foi possível perceber o 

quanto a qualidade de vida abarca elementos que estão sob a responsabilidade da gestão pública, 

como, por exemplo, transporte, acesso à saúde e outros serviços. Se as cidades disponibilizassem local 

apropriado para as atividades, transporte público adequado e o acesso fácil aos serviços, especialmente 

de saúde, propiciariam maior qualidade de vida para os entrevistados. É claro que nem tudo é simples 

de resolver e nem tudo está sob a alçada do município. Mas, no caso da saúde, um bom funcionamento 

na Atenção Básica (que é sua responsabilidade) e um deslocamento confortável para acessar serviços 

de média e principalmente de alta complexidade, já possibilitaria resultados favoráveis. Isso só para 

mencionarmos um exemplo. Outros exercícios reflexivos poderiam ser realizados no sentido de 

elencar possíveis ações e diálogos intersetoriais que viabilizassem maior qualidade de vida. 

Por fim, conclui-se que o questionário WHOQOL-Bref pode ser utilizado como instrumento de apoio 

à gestão pública, na medida em que possibilita identificar o que é eficiente e o que pode ser proposto 

em termos de políticas que visem a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente no 

domínio meio ambiente. Como ferramenta de pesquisa, pode ser aplicado à diferentes segmentos 

populacionais, auxiliando na avaliação de políticas públicas existentes e identificando setores com 

carências e fragilidades que podem ser resolvidas ou amenizadas pelo “governo em ação” 

(OLIVEIRA, 2013; SOUZA, 2012). Ademais, é um instrumento de diagnóstico da realidade 

individual de baixíssimo custo, uma ferramenta eficiente validada em diversos países e pela OMS, de 

simples entendimento e de rápida aplicação. 
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RESUMO 

O presente estudo busca analisar a proposta da então presidenta Dilma Rousseff, em seu segundo mandato 
(2014-2016), de criação de uma plataforma eletrônica para instrumentalizar a comunicação pública do governo 
federal e, em concomitância, oportunizar novos canais de participação popular – baseados na interação e troca de 
informações por meio de redes sociais virtuais. Metodologicamente, realiza-se um estudo de caso com as 
informações contidas na base do programa Dialoga Brasil, caracterizando o processo de pesquisa como 
quantitativo e exploratório em um primeiro momento. Objetiva-se, ao final, compreender as formas adotadas de 
comunicação pública e de participação e as respectivas manifestações através do programa governamental 
Dialoga Brasil, bem como mensurar a dinâmica das interações e discernir a respeito dos interesses dos cidadãos 
que buscaram pelo instrumento de participação.  

Palavras-chave: comunicação pública; canais de participação; Dialoga Brasil. 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo e Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

1505
1535 

A PROPOSTA DEMOCRÁTICA DO PROGRAMA DIALOGA BRASIL, POR 
DILMA ROUSSEFF (2015-16), COMO UMA FERRAMENTA DE 
COMUNICAÇÃO PÚBLICA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 

SANTOS, Laercio José Peres dos 

INTRODUÇÃO 

No cenário contemporâneo, observados o alcance da representatividade social e a orientação político-

ideológica das propostas de governo – dos candidatos aos cargos do poder executivo –, percebe- se que 

as ações de uma autoridade governante não se legitimam somente (ou apenas) pela escolha dos 

cidadãos, durante os ciclos eleitorais, nas urnas. O que se faz necessário é a legitimação para além do 

momento do voto, onde as tomadas de decisão devem levar em consideração as necessidades territoriais, 

interagindo com o público-alvo, e abrir as estruturas governamentais para a participação popular. Busca- 

se, em outras palavras, passar de um modelo já exaurido de democracia representativa para se alcançar 

uma experiência de democracia participativa. 

Neste processo, que se apresenta como dialógico, duas instâncias ganham força e surgem como 

possíveis soluções ferramentais: a comunicação pública e os canais de participação popular. Ambas as 

áreas passam a ser disseminadas com maior força nos anos 1980, em razão de uma série de mudanças 

geopolíticas, como a transição de regimes políticos (da ditadura à reabertura política) no caso brasileiro 

e a expansão do neoliberalismo enquanto doutrina econômica, e influenciadas pela passagem da terceira 

geração dos direitos (direito à comunicação) para a quarta geração (direito à informação). 

Soma-se aos fatos acima descritos o desafio de inclusão plena de governos e cidadãos no ciberespaço 

e neste explorar novas potencialidades, formando a sociedade em rede que Castells (2003) defende em 

seus estudos. Em uma fase que é marcada pela economia baseada na informação como valor e produto, 

igualmente referenciada por Castells (1999) como sendo uma economia global e informacional, ter 

efetividade na participação dos atores político-sociais brasileiros em novos espaços é imprescindível 

para que se avance nas políticas públicas e se alcance com impacto junto aos públicos- alvo. Caso 

contrário, se não tomadas ações de aproximação, pode-se produzir a exclusão ou a marginalização de 

grande parte dos cidadãos. A esse respeito, Lévy (1999) já alertava que a mudança traria novas 

conformações nas relações: 

A gigantesca mutação da civilização contemporânea, acarreta uma redefinição da 
natureza da potência militar, econômica, política e cultural. Algumas das forças atuais 
ganharão poder, outras irão perdê-lo, enquanto recém-chegados começam a ocupar 
posições que nem mesmo existiam antes da emergência do ciberespaço. No 
tabuleiro do xadrez virtual, as regras ainda não estão completamente estabelecidas. 
Aqueles que conseguirem defini-las em proveito próprio ganharão muito. Desde 
agora, e apesar da grande instabilidade da situação, os centros que hoje dominam o 
poder militar e financeiro encontram-se bem colocados para aumentar ainda mais 
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sua influência. Contudo, devemos permanecer atentos à abertura, à indeterminação 
do processo de mudança tecno-social em andamento. (LÉVY, 1999, p. 223) 

Portanto, aponta-se a comunicação pública como uma primeira ferramenta de aproximação. A 

comunicação pública é um conceito complexo quando analisado por suas várias vertentes (KUNSCH, 

2012) e muito recente no Brasil (KOÇOUSKI, 2012). De maneira geral, pode ser compreendida como: 

comunicação estatal; comunicação da sociedade civil organizada que milita pela coletividade e as 

instâncias governamentais; comunicação institucional dos órgãos públicos, na forma de publicidade; e, 

ainda, como comunicação política, com vistas a se realizar as propagandas partidário-políticas e 

eleitorais (KUNSCH, 2012). Aqui, deve-se pensar em comunicação pública como um instrumento de 

diálogo com a sociedade, de forma a disseminar as propostas de um governo. Zémor (2009), sintetiza 

as ações, os deveres e a importância do que é a Comunicação Pública: 

É troca e compartilhamento de informações de utilidade pública ou de compromissos 
de interesses gerais. Ela contribui para a conservação dos laços sociais. A 
responsabilidade disso compete às instituições públicas; ou seja, às administrações do 
Estado, aos serviços das coletividades territoriais, aos estabelecimentos, empresas, 
organismos encarregados de cumprir uma missão de interesse coletivo. (ZÉMOR, 
2009, p. 189) 

Antes realizada pelas mídias tradicionais – material impresso (revistas, jornais e panfletos), rádio e 

televisão –, as ações de comunicação pública possuíam a característica unidirecional, onde não haviam 

espaços fomentados ao debate dialógico e à participação popular. Entretanto, com a evolução das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) na contemporaneidade e a assunção das novas mídias 

sociais, como a internet e a telefonia móvel, são propiciados os novos canais de participação. O 

governo, enquanto ator central, assume o protagonismo, seja pela hesitação em utilizar os novos meios 

de comunicação (e-governança ou e-administração pública), seja por fomentar o setor com novas 

políticas tecnológicas e de inovação, participando, assim, da configuração da particular sociedade da 

informação que o Brasil constrói (CUNHA; MIRANDA, 2013). E, ao interagir com esses meios, a esfera 

pública acaba por reafirmar o compromisso com a publicidade de seus atos, como previsto no inc. 

XXXIII do art. 5º da CF 88: 

(...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 1988) 

Em continuidade, formalizando a publicidade dos atos da administração, os legisladores promulgaram 

instrumentos condizentes com a necessidade de se transparecer as ações do poder público. Surgem 

nesse processo a Lei da Transparência – Lei Complementar 131/2009, que altera a redação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) no que se refere à transparência da gestão fiscal – e a Lei de Acesso à 

Informação (LAI) – Lei 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às 

informações públicas. Contudo, é preciso avançar e de fato materializar a participação popular e não 
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apenas manter os atos consultivos, rasos e não plenamente dialógicos. Longe de terem sanados os velhos 

problemas, as inovações legais apenas impuseram à administração o dever de expor os dados quantos 

aos gastos e de fornecer informações de interesse da população. Nota-se que se há pouco intercâmbio 

de ideias nos instrumentos infraconstitucionais e o diálogo inexiste no processo. Os governos até 

compreendem as funcionalidades das tecnologias da comunicação, no sentido de obtenção de 

informação, mas subutilizam o potencial de democracia digital que as TICs podem propiciar e, 

consequentemente, não as utilizam como espaço de deliberação política (BRAGATTO; VEIGA, 2006). 

Desta forma, a efetivação da participação popular se faz primordial para fundamentar as pontes 

dialógicas e potencializar a relação entre estado e cidadãos. Como segunda ferramenta, com vista a 

ampliar a comunicação pública e resolver a interlocução entre governo e sociedade, a criação de canais 

de participação é a alternativa para a aquisição de espaço nos processos decisórios. Para Demo (1994), 

a noção de participação é de contínua construção e, principalmente, de conquista por parte daqueles que 

querem equidade nas relações e de aproximação entre os entes sociais: 

Participação é um processo de conquista, não somente na ótica da comunidade ou dos 
interessados, mas também do técnico, do professor, do pesquisador, do intelectual. 
Todas estas figuras pertencem ao lado privilegiado da sociedade, ainda que nem 
sempre ao mais privilegiado. Tendencialmente buscam manter e aumentar seus 
privilégios. Se o processo de participação for coerente e consistente, atingirá tais 
privilégios, pelo menos no sentido de que a distância entre tais figuras e os pobres 
deverá diminuir. (DEMO, 1994, p. 21) 

Já Corrêa (2017), em uma análise histórica e tratando da construção do campo de conhecimento da 

administração pública brasileira, expõe que diversos autores brasileiros já tratavam de gestão 

participativa enquanto teoria e como desafio para os gestores públicos nos anos 1970, período 

conturbado e marcado pelo autoritarismo. Nos anos 1980, com os movimentos de reabertura política 

eclodindo pelo país, o autor argumenta que há um aumento na percepção da importância da participação 

popular enquanto teoria, mas persistindo os desafios de efetivação, dado que não haviam mecanismos 

que propiciassem tal implementação. Durante os anos 1990, as pesquisas trazem que a participação 

passa de teoria e surge como prática nos textos acadêmicos, trazendo consigo a ideia de estratégia de 

ação e de instrumento da administração, visto a dificuldade no novo ambiente de governança – que 

surgiu junto à reforma gerencial do estado brasileiro –, e deixa de ser apenas um ideal democrático. E a 

partir dos anos 2000, a administração pública se coloca a pensar em novos mecanismos para gerenciar 

os contextos cada vez mais complexos nas relações e cada vez mais demandantes de tecnologias para 

chegar aos cidadãos. 

Deste modo, alternativas de participação aos modelos tradicionais (como plebiscitos, conferências, 

audiências públicas, orçamento participativo e conselhos temáticos) são necessárias para que se 

atinjam mais pessoas. É o que Martelli (2002, p. 180) comenta, referindo que “Castells propõe 

alternativas na condução dos assuntos do governo: o Estado-rede, constituído a partir de reformas na 

administração pública, aparece como a possibilidade do Estado na sociedade informacional”. Então, 
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na tentativa de se inserir na nova alternativa de governança e propor um instrumento de diálogo entre 

os atores da sociedade civil e a esfera pública, o governo federal, por meio da então presidenta Dilma 

Rousseff – que havia assumido em campanha o compromisso de aumentar a participação popular nos 

programas de governo – lançou em 28 de setembro de 2015 a plataforma Dialoga Brasil (BRASIL, 

2015a). Por meio das redes sociais (via Twitter, Facebook, Google+ e WhatsApp) e da plataforma, todos 

os cidadãos poderiam interagir com 80 programas elencados e divididos em 14 temas – correspondentes 

aos 14 ministérios que compunham o executivo federal à época –, votando nos que considerassem como 

importantes, de forma a orientar os gestores públicos nas execuções dos projetos de políticas públicas 

(BRASIL, 2015b). Assim, aliando comunicação pública e canais de participação popular, era proposta 

uma estrutura de engajamento político-social nas questões de planejamento. 

1. Objetivos 

O objetivo geral do trabalho é abordar as temáticas de comunicação pública e de participação popular 

enquanto práticas da Administração Pública, por meio do programa Dialoga Brasil, à medida que se 

desenvolveram as interações com os cidadãos. Ainda que haja uma grande confluência de ações 

interdisciplinares na atuação do poder público, estas evidenciadas a partir da necessidade de análise das 

instituições em suas essências (campo das Ciências Sociais), do ciclo de políticas e atores (ações 

concentradas em Ciência Política e Políticas Públicas) e da caracterização legal advinda das gerações de 

direitos e seus produtos legais (construções próprias do Direito), o foco principal parte da proposta 

democrática de haver uma ferramenta pensada para a Administração Pública se aproximar do cidadãos. 

Em compasso, de maneira mais específica, demonstrar quantitativamente os temas abordados na 

plataforma e os seus respectivos desdobramentos. Independentemente de que existam estudos sobre a 

efetividade em relação às restrições tecnológicas de acesso à plataforma, é preciso também olhar para 

os resultados gerados pela interação. A produção coletiva de propostas pode ser frutífera e passível de 

aproveitamento para diversas áreas públicas. 

2. Material e Métodos 

Para atingir o objetivo proposto, realizou-se um estudo de caso na plataforma eletrônica do programa 

Dialoga Brasil, caracterizando o processo de pesquisa como quantitativo e exploratório em um 

primeiro momento. A pesquisa foi desenvolvida em cinco principais etapas: 

1) busca bibliográfica em base de dados como base teórica para o estudo; 

2) identificação de atores, órgãos e tecnologias envolvidos na concepção, na execução e na 

provisão dos serviços; 

3) coleta dos dados disponibilizados pela plataforma; 
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4) análise quantitativa e identificação das principais vertentes de cada tema; e 

5) análise das principais propostas (mais votadas) em cada tema elencado pelo governo e 

majoritariamente escolhido pelos cidadãos, de maneira a suscitar possíveis propostas, bem como 

observar quais são oportunas e passíveis de serem adotadas como práticas por governos. 

3. Resultados e Discussão 

O programa, por meio de sua plataforma digital, em um primeiro ciclo de 03 fases, estruturou a 

dinâmica de interação por meio de votação em 05 grandes temas (áreas equivalentes às estruturas 

ministeriais) e com interação em seus respectivos programas (27 subáreas): Cultura (07 programas); 

Redução da Pobreza (04 programas); Educação (04 programas); Segurança Pública (05 programas); e 

Saúde (07 programas). A Figura 01 demonstra graficamente as 05 áreas escolhidas: 

FIGURA 01 – 5 temas presentes na plataforma Dialoga Brasil 

 
 

Fonte: Dialoga Brasil (2016) 

 

Para a primeira fase (em outubro de 2015), momento de proposições, foram totalizadas 11.191 

participações de cidadãos e, em concomitância, ocorreu a votação dentro de cada área. Em seguida, deu- 

se a segunda fase (de novembro a dezembro de 2015), onde houve a análise das propostas mais apoiadas 

de cada programa por parte dos gestores. E, concluindo o ciclo, a terceira fase (a partir de janeiro de 

2016) deu retorno informacional à sociedade, com o discurso de assunção de 81 propostas na forma de 

projetos do governo federal (03 propostas em cada programa). 

De modo a aprofundar a análise dos resultados e iniciar a discussão destes, passa-se a observar cada 

um dos 05 temas de maneira sucinta e particionada. Vale ressaltar que as propostas para cada tema 

foram transcritas no estudo de maneira semelhante ao que seus propositores inseriram na plataforma, 

cabendo apenas mínimas correções de ortografia, pontuações e acentuações gráficas. 
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3.1. Cultura 

Em Cultura, foram propostos 07 programas ministeriais: Política Nacional das Artes, com a proposta 

de valorização da arte e da cultura em suas múltiplas possibilidades; PAC Cidades Históricas, com a 

missão de preservação do patrimônio e qualidade de vida para os cidadãos; Brasil de Todas as Telas, 

com a ampliação da produção, da difusão e do apoio ao audiovisual brasileiro; Agenda Século XXI, 

com um novo jeito de ver e de fazer cultura; Cultura Viva, com o reconhecimento, fortalecimento e 

mobilização das comunidades que fazem cultura no Brasil; Vale Cultura, visando mais acesso à cultura 

para trabalhadores e trabalhadoras; e Cultura e Educação, propondo cultura e arte como bases para a 

educação integral. 

A Tabela 01, de maneira sucinta, apresenta os quantitativos de propostas e as principais propostas 

elencadas: 

TABELA 01 – Cultura 
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Fonte: Elaboração do autor. Dialoga Brasil (2016) 

 

Para área cultural, majoritariamente aparecem ações ligadas à música, à educação musical e, em certa 

medida, ao financiamento de programas específicos. Como hipóteses elencadas, pondera-se que os 

participantes têm maior contato com a música, assimilando-a como principal vertente de modalidade 

cultural, bem como não possuem afinidade ou acesso a outras modalidades, como teatro, cinema, 

literatura, exposições e instalações artísticas. Também, vinculam um grande número de propostas à 

educação por esta ser um dever constitucional e por ser um serviço público de ampla presença no 

território. Por outro lado, outra hipótese vislumbrada é a de defesa de nichos de mercado e de interesses 

de classe. Há certa preocupação com editais e chamadas públicas e em algumas proposituras, ao mesmo 

tempo em que são postas visões subjetivas sobre determinados programas, sem que se estimulem 

grandes projetos em nível de nação. 

De todas as propostas elencadas, a que mais parece ter potencial transformador é a de “criação de 

programa pelo Ministério da Cultura para construção e implantação de bibliotecas comunitárias nas 
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áreas urbanas de maior vulnerabilidade”, dentro do programa Agenda Século XXI. A presença do estado 

em com políticas públicas culturais em áreas mais vulneráveis pode servir de reafirmação de outras áreas 

como educação, saúde e segurança pública, por exemplo. 

3.2. Educação 

Em Educação, foram 04 programas ministeriais: Educação Básica, indo da educação infantil ao ensino 

médio; Ensino Superior, passando por projetos com o Enem, o Sisu, o Prouni, o Fies e o Ciências sem 

Fronteiras; Ensino Técnico, prevendo maior educação profissional e tecnológica; e Valorização dos 

Professores, com o intuito de dar maior qualidade à formação destes. 

A Tabela 02, de maneira sucinta, apresenta os quantitativos de propostas e as principais propostas 

elencadas: 

TABELA 02 – Educação 
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Fonte: Elaboração do autor. Dialoga Brasil (2016) 

A área educacional apresentou o maior número de interações, ou seja, foi o eixo com mais 

participação em forma de votos. Como reflexo dos programas de expansão dos institutos e universidades 

federais, faz-se presente a preocupação com questões estruturais, de investimento em formação de 

pessoal e de continuidade e ampliação de financiamento de programas de incentivo. A principal hipótese 

levantada é a de necessidade de manutenção e de sustentação das ações desenvolvidas entre os anos de 

2003 e 2014, período marcado pela forte atuação do governo federal em políticas públicas educacionais. 

Do mesmo modo, outra hipótese vista, e que persiste em todos os eixos da plataforma, é a de defesa de 

interesses de classe. Da parte de docentes e de alunos, o que se nota é o desejo de que cada segmento 

tenha maior acesso aos serviços de educação e que as especificidades sejam atendidas. 

A proposta que mais chama a atenção, quando pensado no contexto coletivo e voltando o olhar para a 

administração pública, é a de “expandir o conceito de residência do campo da saúde para outros 

setores, criando pós-graduações em áreas de gestão pública para melhoria dos serviços públicos em 

prefeituras de médio e pequeno porte”. É possível que o propositor, estando ciente das precárias 

condições que se apresentam a maior parte dos municípios, pense em uma solução viável, aliando-a a 

outras políticas existentes, como Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP). 

3.3. Redução de Pobreza 

Em Redução da Pobreza, ligada ao então denominado Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, apresentava 04 programas ministeriais: Cisternas, com a garantia de água potável para 

beber e produzir; Assistência Social, com as garantias de acesso à proteção social; Bolsa Família, 

versando sobre o programa de complemento em renda e de acompanhamento em educação e saúde; e 

Brasil Sem Miséria, desenvolvendo renda, inclusão produtiva e acesso a serviços. 

A Tabela 03, de maneira sucinta, apresenta os quantitativos de propostas e as principais propostas 

elencadas: 
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TABELA 03 – Redução da Pobreza 

 
Fonte: Elaboração do autor. Dialoga Brasil (2016). 1 Articulação Semiárido Brasileiro. 

Há uma dinâmica intrassetorial forte na área de redução à pobreza, haja visto que várias propostas se 

irradiam e permeiam em diversos programas, costurando possibilidades de atuação mútua. Todavia, as 

maiores preocupações elencadas pelas propostas se confundem entre questões de infraestrutura, 

lógicas e necessárias, e situações mais subjetivas, como a redução de salários de políticos 

e maior fiscalização à redistribuição de renda. Como hipóteses para o resultado das interações, pode-se 

dizer que tanto as pessoas diretamente afetadas pela seca como as pessoas que desconfiam do processo 

e da lisura na transferência de rendas foram ouvidas em suas interações. De fato, parte da população 
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brasileira não compreende as políticas de assistência social em seu cerne e, em caso de terem 

conhecimento, não apoiam por pensarem que os recursos seriam de melhor proveito em outras áreas. 

Em meio ao provável conflito de interesses, duas ações que condizem com a proposta de 

planejamento, participação e potencialização das políticas públicas são a de “integrar a participação 

social, através das representações institucionais locais, para execução de ações intersetoriais que visem 

a superação da extrema pobreza no Brasil, com atingimento dos ODS/ONU” e a de “levar os 

estudantes universitários para as regiões mais desfavorecidas, buscar que eles debatam e desenvolvam 

formas de garantir a proteção social”. São propostas de cooperação entre organizações civis, 

universidades e órgãos governamentais que almejam levar serviços que o próprio governo, no limite 

de suas capacidades estatais, não conseguiria executar. 

3.4. Segurança Pública 

Em Segurança Pública, dentro do Ministério da Justiça, foram propostos 05 programas ministeriais: 

Sinesp, abarcando a tecnologia a serviço da segurança do cidadão; Crack, é possível vencer!, com 

prevenção, tratamento e enfrentamento ao tráfico; Forças Federais de Segurança, com a atuação em 

todo o país para proteção à vida, defesa da lei e apoio aos estados; Proteção das Fronteiras, com a ação 

conjunta e cooperação transfronteiriça; e Segurança Pública Integrada, com um novo modelo de 

atuação em Segurança Pública. 

A Tabela 04, de maneira sucinta, apresenta os quantitativos de propostas e as principais propostas 

elencadas: 

TABELA 04 – Segurança Pública 
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Fonte: Elaboração do autor. Dialoga Brasil (2016). 

Segurança é um tema crucial e que divide opiniões quanto à intervenção do estado. Na forma posta em 

discussão, abarcam-se três distintas linhas de demandas: integração tecnológica e ampliação dos 

aparatos já existentes nos serviços de segurança; agilidade da justiça e trabalho psicossocial; e uso da 

população carcerária em ações de trabalho e de geração de bens e serviços. 

As hipóteses congregam um senso comum de que as ações já executadas não são condizentes com as 

necessidades que os participantes demandam. Por um lado, querem que as forças de segurança 

modernizem suas estruturas informacional, enquanto que por outro se dividem entre ressocializar 

indivíduos, humanizando o atendimento da justiça, e empregar a força de trabalho de detentos, como 

forma de restituir os gastos com o sistema prisional. Apesar do avanço em temáticas estruturais, ainda 

perdura certa subjetividade no discurso das propostas, pois não se equacionam todas as vertentes da 

discussão principal. 

Vale destacar a proposta, relacionada ao Sinesp, de “ampliar o espectro de serviços do aplicativo 
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possibilitando ao cidadão o envio de denúncias naturezas diversas (maus tratos a idosos, às crianças, 

às mulheres, aos animais, crimes diversos, etc.)”. O Sinesp, por meio do aplicativo Sinesp Cidadão, 

fornece um banco de dados para pesquisa de veículo roubados e de mandados de prisão, e o ideal seria 

o de ampliar o espectro de atuação e potencializá-lo enquanto instrumento de informação. 

3.5. Saúde 

Em Saúde, foram propostos 07 programas ministeriais: Mais Médicos, com a função de mais 

atendimento nos municípios, mais saúde para quem mais precisa; Vida saudável, com o lema de que 

saúde se cuida todos os dias; Incentivo ao Parto Normal, frisando que a melhor escolha é se informar; 

Aqui tem Farmácia Popular, com a temática de que saúde não tem preço; Mais Especialidades, com 

acesso a exames e consultas com especialistas; SAMU e UPAs, com resgate e atendimento 24 horas, 

sete dias da semana; e Melhorar os Postos de Saúde, com estrutura adequada para atender melhora 

população na atenção básica. 

A Tabela 05, de maneira sucinta, apresenta os quantitativos de propostas e as principais propostas 

elencadas: 

TABELA 05 – Saúde 
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Fonte: Elaboração do autor. Dialoga Brasil (2016). 

Com o segundo maior volume de interações, depois de Educação, e com o maior número de 

programas, empatada com Cultura, a área de Saúde apresenta dinâmicas que remetem à necessidade de 

o estado brasileiro investir mais em medicina preventiva e em programas de prevenção dentro da área 

de saúde. A Organização Mundial de Saúde (OMS), por seu turno, preconiza pela prevenção como forma 

de diminuição de doenças e apoia essa visão como medida de combate às epidemias. Assim sendo, 

difundir tais políticas geraria economicidade, sendo esta a hipótese levantada ao se analisar a interação 

na parte de saúde. 

Em contrapartida, a segunda hipótese é a de que uma visão coercitiva permeia nas falas. Não se 

avançam as falas no sentido de se estruturar serviços, mantendo o debate apenas no controle de carreiras 
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e serviços. Há um empobrecimento ao não se abordar alternativas de melhoria e de evolução dos serviços 

públicos. 

Sob outra perspectiva, retomando a potencialidade das medidas preventivas, a medida de “priorizar o 

atendimento primário por profissionais não médicos (Optometria, Fonoaudiologia, Fisioterapia, 

Psicologia, Enfermagem, Terapeutas Ocupacionais, dentre outras), com políticas e metas claras” 

representa uma boa prática que os níveis de governo poderiam adotar em suas políticas de saúde. 

Poderia se trabalhar com as vertentes de possível economia e melhor investimento de recursos, 

ampliando as estruturas e provendo melhor atendimento aos usuários do sistema público. 

CONCLUSÕES 

Em seu cerne, a instituição pública contemporânea deve ser aberta e interagir com a sociedade, com os 

meios de comunicação e com os atores políticos, de forma a prestar contas à sociedade e ao cidadão, 

sendo um compromisso dos governantes (KUNSCH, 2012). Tem-se que neste novo modelo de 

sociedade, a transparência, o diálogo e a participação são imprescindíveis para que a se tenha uma nação 

soberana, unida e institucionalmente legitimada. Para atender a tantos valores e princípios, é preciso 

estabelecer canais de participação para que o cidadão adentre no campo decisório com suas ideias e com 

a construção colaborativa em projetos nacionais. 

O Dialoga Brasil foi pensado para ser um instrumento agregador de comunicação pública e de 

participação popular oportunizado nas TICs. Assim, seria possível mediar as formas de interação entre 

sociedade e esfera pública, buscando compreender a participação popular na vida política e decisória do 

país e mapeando as principais propostas para o governo federal. A plataforma, em sua estrutura, é 

democrática no sentido de criar um novo espaço para o debate, (des)construção e concepção de ideias 

voltadas à resolução de problemas sociais, sem cercear ou proibir os direitos à participação e à expressão 

das mais variadas linhas de pensamento. 

Como conclusão, pode-se dizer que, baseado na agenda social iniciada pelo governo Lula (2003- 2010) e 

seguida [em partes] por Dilma (2011-2016), o Dialoga Brasil se fundamentou em áreas afeitas à 

realidade de grande parte das famílias e dos (pequenos) munícipios brasileiros: frágeis, pobres e 

desprovidos de recursos básicos. Da parte dos cidadãos, ainda que impregnados de visão coloquial e 

subjetiva, com consonâncias e dissonâncias (grandes dicotomias), percebeu-se que os atores sociais se 

mostraram interessados em suas realidades e buscam defender categorias (profissões), segmentos e bens 

públicos. 

Porém, em face do afastamento e posterior processo de impedimento de Dilma Rousseff, bem como a 

assunção de Michel Temer à presidência da República, o programa foi descontinuado em meados de 

2016 e, deste modo, não foram realizados novos ciclos, deixando de haver interação entre população e 

áreas centrais do governo e de irradiações para outros ministérios. Ainda assim, a partir dos 
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apontamentos socializados na plataforma do programa Dialoga Brasil, é possível afirmar que a 

experiência de dialogar com a sociedade se apresenta justa, válida, democrática e rica em propostas, 

uma vez que, por limites estruturais ou por omissão, o poder executivo não consegue atingir todas as 

localidades ou delas observar todas as reais necessidades e, com um instrumento de grande alcance, uma 

plataforma via internet, se alcança os diversos atores que compõem a sociedade brasileira e que dela 

ajudam a construir. 
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GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E RISCOS COMO 
MECANISMOS DE CONTROLE PARA ALCANCE DE 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA GOVERNANÇA 
PÚBLICA: 
UM MODELO APLICADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

Tiago de Alencar Viana, Universidade Federal do Cariri | UFCA 

Jeniffer de Nadae, Universidade Federal do Cariri | UFCA 

RESUMO 
Este artigo apresenta um modelo de gerenciamento integrado de processos e riscos como mecanismos de 
controle para alcance de objetivos estratégicos da governança da Universidade Federal do Cariri campus 
Juazeiro do Norte-CE. Os estudos e pesquisas para o desenvolvimento do gerenciamento integrado de processos 
e riscos iniciaram-se com a elaboração da Política de Gestão de Riscos pela Coordenadoria de Transparência, 
Governança e Gestão de Riscos e com a criação da Coordenadoria de Gerenciamento de Projetos e Processos 
ambas pertencentes a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento. Para a execução das atividades integradas de 
gerenciamento de processos e riscos, foi utilizado um modelo tomando como fundamento o COSO, uqe 
estabelece etapas para o mapeamento de riscos e estabelecimento de controles. 
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GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E RISCOS COMO MECANISMOS DE 
CONTROLE PARA ALCANCE DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA 
GOVERNANÇA PÚBLICA: 
UM MODELO APLLICADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

VIANA, Tiago de Alencar 

NADAE, Jeniffer de 

INTRODUÇÃO 

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) foi criada a partir do desmembramento do Campus da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) no Cariri através do Projeto de Lei N° 2.208/2011 que tinha 

como proposta a criação de uma nova universidade. O Campus da UFC no Cariri atuou de acordo com 

as diretrizes e políticas da gestão administrativa e acadêmica da UFC.  

A proposta e apresentação pelo poder executivo do Projeto de Lei 2.208 em agosto de 2011 referente a 

criação da UFCA, fez com que houvesse o início de uma série de discussões na comunidade 

acadêmica em torno do surgimento de uma nova universidade, levando em consideração todo o 

arcabouço institucional, acadêmico e humano do Campus Cariri da UFC.  

A partir de sua criação em cinco de junho de 2013, a UFCA iniciou a construção de seu sistema de 

governança, sendo tutorada pela UFC em todo o processo de implantação, até sua estrutura 

administrativa ser consolidada e construídos seu e próprio Planejamento Estratégico Institucional e 

outros instrumentos normativos como o PDI, o Estatuto e o Regimento.  

Em 2017, após quatro anos de criação, a UFCA demonstra avanços e superação de barreiras, 

demonstrando sua influência regional e consolidando-se como peça relevante e positiva do Cariri 

através do fortalecimento de seus eixos de atuação: ensino, pesquisa, extensão e cultura.  

Visando proporcionar mais eficiência e eficácia para a estrutura administrativa e acadêmica da UFCA, 

propondo a implantação de boas práticas de governança, transparência e controle, foram criadas pela 

Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN), a Coordenadoria de Transparência, 

Governança e Gestão de Riscos (CTGR) e Coordenadoria de Gestão de Projetos e Processos (CGPP), 

com atribuições de monitorar e acompanhar o sistema de governança e transparência institucional, 

propor melhores práticas gestão, auxiliar na implantação e execução de controles internos, gestão de 

projetos e mapeamento de processos.  

Com um sistema de governança sendo implantado, a gestão superior da UFCA tem monitorado e 

avaliado sua estrutura, investigado as melhores práticas de liderança e buscado boas práticas de 

governança em outras instituições de ensino superior.  
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Os estudos e pesquisas para o desenvolvimento do gerenciamento integrado de processos e riscos 

iniciaram-se em maio de 2016, com a elaboração da Política de Gestão de Riscos da UFCA pela 

Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão de Riscos (CTGR) em fevereiro de 2017 com 

a criação da Coordenadoria de Gerenciamento de Projetos e Processos (CGPP) ambas pertencentes a 

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN). Para a elaboração da Política de Gestão de 

Riscos foi criado um Grupo Técnico de Trabalho, que seguiu orientações da Instrução Normativa 

Conjunta MP/CGU n° 01 de 2016 e baseou seus estudos nas normas de gerenciamento de riscos a ISO 

31000, o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e 

levantamento de políticas de gestão de riscos instituídas em outras instituições públicas e privadas, 

assim como análises de estudos de caso e benchmarking em instituições federais de ensino superior 

brasileiras.  

Para o gerenciamento de processos, os estudos foram focados no guia BPM CBoK (Guide to the 

Business Process Management Common Body of Knowledge), ferramentas da qualidade que auxiliam 

no mapeamento dos processos, atividades já́ realizadas dentro da universidade e benchmarking com 

outras instituições federais.  

Para a execução das atividades integradas de gerenciamento de processos e riscos, foi utilizado um 

modelo tomando como fundamento o COSO, que estabelece etapas para o mapeamento de riscos e 

estabelecimento de controles. As etapas iniciam com o mapeamento de objetivos dos setores em três 

dimensões (operacional, divulgação e conformidade), em seguida realiza-se o levantamento, avaliação 

e classificação (probabilidade de ocorrência e impacto) de riscos inerentes aos objetivos, 

posteriormente são construídas ações de respostas aos riscos para que se possa executar o mapeamento 

de processos, estabelecimento de controles para garantia da funcionalidade das respostas aos riscos e 

por fim o monitoramento da eficácia do sistema como um todo.  

Diante disso, o objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de gerenciamento de processos e riscos 

como mecanismos de controle para alcance de objetivos estratégicos da governança pública de uma 

universidade. Para isto, um questionário foi enviado aos setores com o intuito de analisar um 

diagnóstico sobre o gerenciamento de riscos e processos da UFCA, em decorrência disso e de estudos 

sobre o tema, os autores propõem um modelo de gerenciamento de riscos e processos.  

Este trabalho está dividido em 5 seções, a primeira apresenta a contextualização do tema, Introdução. 

A Fundamentação Teórica sobre governança pública, gerenciamento de riscos no setor público e 

gerenciamento de processos são apresentados na primeira seção. Em seguida, na seção dois é 

apresentada a Metodologia para o alcance do objetivo proposto, a Análise dos resultados e as 

conclusões nas seções 3 e 4.  
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1. Fundamentação Teórica 

1.1. Governança pública e os mecanismos de controle 

A compreensão do conceito da Governança pública, assim como suas aplicações na rotina da 

operacionalização de funções, mecanismos e real sentido de sua construção e prática por parte da 

gestão e beneficiários do sistema, tem se tornado uma grande barreira na última década em termos de 

implementação diante de desafios já́ existentes que geram resistência a mudança. A governança tem 

estimulado ricos debates e estudos visando uma melhor e mais clara compreensão, assim como um 

consenso sobre sua definição e aplicabilidade.  

De acordo com o Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas da União do Brasil (TCU) 

de 2014, a governança surge no ambiente empresarial em um momento em que as organizações 

passam a não ter mais a interferência direta de seus proprietários e fundadores na gestão e passando a 

administração para terceiros, delegando poder e autoridade para que os mesmos possam gerir os 

recursos e atividades. Com o intuito de diminuir divergências de interesses e possíveis conflitos de 

gestão, elevando o desempenho da organização, alinhando ações e proporcionando segurança aos 

investidores, foram desenvolvidas múltiplas estruturas de governança.  

Visando propor uma comparação de finalidades organizacionais em termos de atendimento de 

necessidades de seus públicos-alvo entre o setor público e o privado, o Estado também administra os 

recursos públicos para fornecer benefícios a sociedade que satisfaçam suas necessidades. No entanto, 

o que se constata é uma batalha entre Estado e sociedade em função do volume de impostos pagos e 

do retorno em benefícios (SLOMSKI et al., 2010). A tensão e conflitos gerados entre burocracia e 

democracia e atendimento da sociedade pelos seus anseios, contribuiu para a construção de novos 

modelos de burocracias gerenciais e novos modelos de governança na produção de políticas públicas 

(REZENDE, 2009).  

Por meio de reformas administrativas, o Estado Democrático de Direito buscou uma administração 

pública com foco na eficiência, devendo assim não existir nenhum tipo de conflito com o princípio da 

legalidade (LINCZUK, 2012). Partindo desse pressuposto, deu-se início a um processo de mudança, 

onde alguns países, incluíram discussões sobre governança corporativa aplicada ao setor público.  

As fases do processo de implementação da governança pública se caracterizam como uma evolução 

visando a modernização da burocracia, mas um conceito de democracia, em que a sociedade cobra o 

Estado por mudanças positivas e transparência, exercendo seu direito e obrigação para com o controle 

social (MATIAS-PEREIRA, 2010). Nesse sentido, para a efetiva prática da governança pública, torna-

se importante e necessária a construção da democracia participativa, em que o Estado promove o 

empoderamento da sociedade e fornece os instrumentos necessários para que exista um controle da 

administração pública pela sociedade civil (LINCZUK, 2012).  
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A Controladoria Geral da União vem promovendo e incentivando a implementação e fortalecimento 

dos sistemas de governança pública nas instituições federais de ensino. O objetivo é promover uma 

gestão responsável, democrática, ética, que atenda as necessidades da sociedade e tenha controle e 

transparência no uso dos recursos públicos, revertendo todos os investimentos em ensino, pesquisa e 

extensão de qualidade.  

1.1.1. Estrutura de governança da Universidade Federal do Cariri 

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) possui uma estrutura organizacional composta pelos níveis 

da Administração Superior e da Administração Acadêmica, que define ainda outros Órgãos de 

Deliberação Coletiva, além dos seguintes grupos de órgãos acadêmicos e setores administrativos de 

Gestão Universitária: Órgãos de Assessoramento da Reitoria; Pró- Reitorias, Unidades Acadêmicas 

(Diretorias Acadêmicas) e Diretorias Administrativas.  

Os Órgãos de Deliberação Coletiva (Câmaras de Assessoramento do Conselho Universitário, 

Conselhos de Unidades Acadêmicas e Comissões e Comitês Permanentes) são componentes ou 

vinculados superiormente ao Conselho Universitário, assim como os órgãos e setores da Gestão 

Universitária são componentes ou vinculados administrativamente à Reitoria.  

Os órgãos executivos da Gestão Universitária estão estruturados por meio de Coordenadorias e 

Divisões responsáveis pela gestão e operação de atividades em subáreas específicas das Pró-Reitorias 

e dos Órgãos de Assessoramento da Reitoria (Diretorias e Secretarias).  

Visando proporcionar mais eficiência e eficácia para a estrutura administrativa e acadêmica da UFCA, 

propondo a implantação de boas práticas de governança, transparência e controle, foram criadas pela 

Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN), a Coordenadoria de Transparência, 

Governança e Gestão de Riscos (CTGR) e Coordenadoria de Gestão de Projetos e Processos (CGPP), 

com atribuições de monitorar e acompanhar o sistema de governança e transparência institucional, 

propor melhores práticas gestão, auxiliar na implantação e execução de controles internos, gestão de 

projetos e mapeamento de processos.  

Entre 2016 e 2017 a CTGR realizou o primeiro Diagnóstico de Governança da UFCA, com o objetivo 

de promover uma autoavaliação da gestão superior da universidade, mapeando os pontos fortes e 

fracos dos setores administrativos e acadêmicos. Foram aplicados 23 questionários com gestores 

superiores dos setores e unidades administrativos e acadêmicos.  

Recentemente foi institucionalizado o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), composto 

por todos os gestores acadêmicos e administrativos da Gestão Superior da UFCA, tendo como 

atribuições não somente a implantação e monitoramento de boas práticas de governança, mas atuando 

também no estabelecimento de estratégias e ferramentas de controle, e assim em seu primeiro, 
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instituindo a Política de Gestão de Riscos da UFCA e promovendo ações para execução da mesma na 

instituição.  

1.2. Gerenciamento de processos 

Para o BPM CBOK (2013, p. 35) processo é um conjunto agregado de “atividades e comportamentos 

executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados”. Portanto, fazem parte 

desse conceito todos os envolvidos no meio que entregará um resultado final bem sucedido.  

Quanto às divisões e subdivisões, os processos podem ser classificados em três categorias, sendo: 

Processos Primários/ Finalísticos, Processos Auxiliares/de Suporte e Processos de Gerenciamento. A 

primeira definição se refere a atividades da cadeia de valor que estão transformando matérias primas 

em produtos finais, a fim de entregá-los ao cliente, definindo-se como a atividade-fim da empresa, que 

atende ao objetivo da organização em si. Vale mencionar que esses são os principais procedimentos 

que fazem parte da experiência de consumo do cliente, sendo que imediatamente influenciam a 

mesma. Já os processos Auxiliares são os que dão suporte aos Primários, mantendo o seu correto 

funcionamento embora nem sempre sejam perceptíveis ao cliente externo. Portanto, oferecem valor a 

outros processos, e embora não sejam claramente visíveis ao consumidor final, contudo não significa 

que não sejam importantes na organização. Os Processos Gerenciais estão mais relacionados ao 

funcionamento geral da firma, em que a governança corporativa estabelece funções, metas e 

coordenam todas as atividades em prol dos dois processos antes desse mencionados, a fim de 

direcioná-los a visão, missão e valores estratégicos da empresa. (FALCÃO; SANTOS, 2016).  

Além dessas características, o processo pode ser alocado em hierarquias como: Macroprocessos, 

Processos, Subprocessos, Atividades, e por fim Tarefas. Um Macroprocesso é um conjunto de 

processos na organização e tem um impacto em toda a sua estrutura e no modo como ela funciona, é 

por meio dele que a organização cumpre sua missão (FERREIRA, 2013).  

O Processo em si refere-se ao que foi mencionado anteriormente, é um conjunto de atividades inter-

relacionadas nas quais existem entradas que são processadas e transformadas em saídas que agregam 

valor ao cliente final (DAVENPORT, 1994). Já um Subprocesso pode ser encarado como uma parte 

específica do Processo, pois vários subprocessos auxiliam e cooperam juntamente para a realização de 

um processo (FERREIRA, 2013).  

Concorda-se que é necessário entender os processos para se estar apto a interligar os departamentos e 

funções de forma lógica e que produza resultados. Cada vez mais percebe-se a necessidade de 

transpassar de um setor ao outro, fazendo com que as atividades fluam livremente até chegar ao 

consumidor final (GONCALVES, 2000).  
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Além disso, considera-se que no futuro a priorização de atividades essenciais, irá garantir a 

sobrevivência das organizações, e a abordagem em estudo busca fortalecer a participação nas áreas 

chave da empresa (GONÇALVES, 2000).  

Um procedimento que pode ser primordial para explicar os processos é chamado de Mapeamento, essa 

análise consiste em retratar a situação atual de uma atividade, descrevendo sua maneira de ser 

executada bem como as razões e sentidos empregados. E ainda aprimorar as tarefas, a fim de terem 

uma realidade diferente da vivenciada no momento. Lara (2010) menciona esse mecanismo como uma 

maneira de retratar uma realidade atual e delinear o futuro.  

Para auxiliar o mapeamento de processos surge o BPM CBOK, o Business Process mapping - 

Mapeamento de processos de negócios (BPM) é uma disciplina que visa inverter a lógica de gestão 

para um ponto de vista focado na cadeia de agregação de valor interfuncional, em que os interesses do 

processo se sobrepujam aos interesses departamentais (SCUCUGLIA, 2010). Ainda o BPM altera 

significativamente o modo como a cadeia de valor é encarada. Neste contexto absolutamente focado 

nos processos, as necessidades e anseios do cliente são tratados por "donos de processo" (e não por 

"gerentes de departamento"), como responsabilidades de prestação de contas sobre o desempenho de 

todo o fluxo de atividades que agregam valor para transformar insumos em produtos (ou serviços) 

(SCUCUGLIA, 2010).  

Já o Common Body of Knowledge - Guide to the Business Process Management (BPM CBOK), 

estabelece nove áreas de conhecimento fundamentais para aplicação bem sucedida de iniciativas de 

Gestão por Processos (Gerenciamento, Modelagem, Análise, Desenho, Gerenciamento do 

Desempenho, Transformação, Organização, Processos Corporativos e Tecnologias) (SCUCUGLIA, 

2010).  

O instrumento criado para a identificação e mapeamento dos processos da universidade é a junção do 

SIPOC (Supplier, Input, Process, Output and Customer) e 5W1H (5 What, When, Who, Why, Where 

and 1 How) com o intuito de obter melhor detalhamento dos processos atuais (as is) e auxiliar na 

identificação de melhorias desses processos (to be). O SIPOC é uma ferramenta usada para identificar 

todos os elementos relevantes de um processo e facilitar a sua compreensão. O nome da ferramenta 

solicita que considerem-se os fornecedores ('s' - Suppliers) do processo, as entradas ('i' - Inputs) ao 

processo, o processo ('p' - Process) que a equipe está trabalhando e/ou melhorando, as saídas ('o' - 

Outputs) do processo, e os clientes ('c' - Customer) que recebem as saídas do processo. Em alguns 

casos, os requisitos dos clientes podem ser anexados ao final do SIPOC. O 5W1H What, When, Who, 

Why, Where and How (O que, Quando, Quem, Por quê, Onde e Como) é uma ferramenta simples e 

muito útil para detalhar os processos e a execução das atividades executadas. A CGPP optou por 

excluir o Why (Por quê?), pois esta indagação estaria diretamente relacionada ao objetivo do setor.  
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A junção dessas ferramentas é atualmente preenchida no momento da identificação, descrição e 

mapeamento do processo. Após esse detalhamento, o fluxograma do processo é desenhado por meio 

do software Bizagi.  

1.3. Gestão de riscos no setor público 

O desenvolvimento e complexidade das estruturas organizacionais atuais, assim como a necessidade 

de lidar com a incerteza na tomada de decisão em função de variáveis impostas pelo ambiente interno 

e externo a organização, tem tornado indispensável a implementação do gerenciamento de riscos nas 

instituições com e sem fins lucrativos.  

De acordo com o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO 

ERM (2013, p. 05) a preocupação com o gerenciamento de riscos expressou claramente a necessidade 

de estratégias consistentes capaz de identificar, avaliar e administrar riscos. Partindo desse foco 

gerencial, o COSO deu início a um projeto que possibilitasse o desenvolvimento de estratégias e 

formas de fácil utilização por parte das organizações para avaliar e elevar a eficiência de seu próprio 

melhoramento de riscos.  

O COSO ERM (2013, p. 10) define o gerenciamento de riscos como sendo um processo em que uma 

organização conduz através de seu conselho de administração ou conselho superior, diretores e 

colaboradores, com aplicação direta para o planejamento estratégico, elaborada e formulada em toda a 

organização para identificar eventos em potencial, que sejam capazes de afetá-la, e gerenciar os riscos 

mantendo compatível com o apetite a riscos organizacional e possibilitar o alcance dos objetivos da 

instituição.  

A gestão de riscos terá́ sua aplicação em todos tipos de organização e em seus mais variados aspectos 

estruturais, abrangendo os níveis estratégico, tático e operacional. Assim sendo, pode-se entender a 

gestão de riscos como um processo sistemático de identificar, avaliar, classificar e mitigar fatores de 

riscos que possam dificultar ou impossibilitar o alcance de objetivos estratégicos (RIECHE, 2005).  

Para que o gerenciamento de riscos tenha sua efetiva implementação na organização, é necessário que 

esteja incorporado aos processos organizacionais e em todas as suas práticas, buscando eficiência e 

eficácia. É de grande importância que tornem-se partes integrantes. A gestão de riscos deve ser 

incorporada no desenvolvimento de políticas, análises críticas, processos de negócios, planejamento 

estratégico e em toda a cultura organizacional (ABNT NBR ISO 31000:2009, p. 11).  

Para que a organização possa ter plena consciência da aplicação da gestão de riscos aos processos 

organizacionais e estabelecer a melhor estratégia de atuação dos gestores na identificação, avaliação e 

classificação de eventos de risco, investigando o nível de maturidade dos setores em termos de 

gerenciamento de riscos, é importante que tome como base alguns níveis de classificação.  
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A investigação e constatação dos níveis de maturidade de gerenciamento de riscos na instituição, 

permitirão a formação de uma política sólida e ferramentas adequadas. De acordo com o COSO ERM, 

alguns níveis de classificação de maturidade podem ser estabelecidos, para o diagnóstico realizado na 

UFCA, foram elencados os seguintes níveis: Ingênua, onde nenhuma abordagem formal para 

gerenciamento de riscos foi formulada; Consciente, sendo uma abordagem dispersa no setor, porém, 

com base fundamentada; Riscos definidos, estratégia e política de gestão de riscos implementadas e 

comunicadas aos setores; Riscos gerenciados, abordagem corporativa desenvolvida e comunicada; e 

por fim Habilitada, considerando a gestão de riscos e controles internos totalmente incorporados à 

instituição.  

Em função dos riscos operacionais, jurídicos, financeiros, de imagem e comunicação sofridos pelas 

empresas privadas em meio a concorrência de mercado e as mais variadas alterações ambientais que 

forcam os gestores a buscarem soluções para barreiras constantes a sobrevivência de suas 

organizações, a gestão de riscos surge como uma estratégia e prática que possibilita avaliar melhor 

cenários e tomar decisões (RIECHE, 2005).  

Visando estabelecer controles efetivos e uma maior segurança no uso dos recursos públicos e 

proporcionar uma maior transparência e controle social quanto aos gastos e investimentos do governo 

federal, o setor público tem se preocupado em implementar práticas de gerenciamento de riscos em 

seus órgãos e entidades. Em maio de 2016, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a 

Controladoria-Geral da União, por meio da IN Conjunta MP/CGU no 01, resolveram que os órgãos se 

entidades do poder executivo federal deveriam adotar medidas para a sistematização de práticas 

relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos, e à governança.  

A instrução normativa visa assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis 

do órgão ou entidade, tenham acesso tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos aos quais 

está exposta a organização, inclusive para determinar questões relativas à delegação, aumentando a 

probabilidade de alcance dos objetivos da organização e reduzindo os riscos a níveis aceitáveis.  

Em função dos recentes estudos e aplicações de estratégias e políticas de gestão de riscos no setor 

público, assim como um curto período de adaptação por parte dos gestores às instruções normativas 

relacionadas a controles internos e riscos, notam-se que trabalhos, técnicas consolidadas e 

procedimentos ainda encontram-se em fase inicial, podendo-se identificar instituições com poucos 

anos de experiência, desenvolvendo, políticas, ferramentas e estratégias ou ainda em fase de busca de 

conhecimentos e práticas que se adequem a suas realidades institucionais.  

2. Metodologia 

O método de pesquisa utilizado neste estudo foi um questionário enviado às coordenadorias e 

diretorias da UFCA com o intuito de realizar um diagnóstico para identificar o atual nível de 
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maturidade e aplicação da gestão de riscos e mapeamento de processos da instituição. E em seguida, 

com base nos resultados alcançados com este diagnóstico, com estudos realizados e conhecimento 

prévio sobre o assunto pelas coordenadorias (CTGR e CGPP) responsáveis pelo gerenciamento de 

riscos e mapeamento dos processos da universidade, estudo sobre as normas ISO 31000, COSO ERM 

e BPM CBOK, além de benchmarking realizado em outras instituições públicas, os autores propõem 

um modelo de integração e mapeamento de riscos e processos para as organizações.  

O diagnóstico foi realizado com uma amostra correspondente a 34 coordenadorias e diretorias da 

UFCA, sendo que a taxa de retorno obtida foi de aproximadamente 74%. O questionário era composto 

por 12 questões, duas analisando se o setor conhecia seus objetivos, cinco para identificação do 

conhecimento em riscos e controle e as outras cinco sobre processos do setor. 

Foi enviado no período de 02 de maio até 30 de junho de 2017 por meio do google forms. Os 

resultados do questionário e o modelo proposto pelos autores serão apresentados no capítulo de análise 

dos resultados.  

3. Análise dos resultados 

3.1. Diagnóstico de Processos e Riscos 

O questionário avaliou três vertentes: objetivos, processos e riscos e controle. Com relação aos 

objetivos 100% dos respondentes afirmaram conhecer seu objetivo setorial e descreveram os seus 

objetivos. 

Em relação aos processos, 52% afirmaram não ter processos mapeados, conforme Figura 01.  

 

FIGURA 01 – Diagnóstico de processos 
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Dos respondentes que têm processos mapeados, 72,7% afirmam que tem apenas 5 processos e 18,2% 

mais de 15 processos mapeados. Assim, se a organização não tem processos mapeados, ela tende a ter 

dificuldades em entender os processos e sua interligação com os departamentos e funções de forma 

lógica e que produza resultados (GONÇALVES, 2000). 

Em relação ao nível de maturidade em gerenciamento de riscos nota-se que 56% não realizam nenhum 

tipo de gerenciamento de riscos, enquanto que aproximadamente 4% iniciaram a verificação dos riscos 

inerentes aos processos; 4% estão realizando o gerenciamento de riscos com a CTGR; 4% realizam o 

gerenciamento na prática, mas não formalmente. Dos 32% que afirmam realizar gerenciamento de 

riscos: 55% estão no nível de maturidade considerado ingênua; 27% consciente e a menor parcela no 

nível de riscos gerenciados e riscos definidos, conforme Figura 02.  

 

FIGURA 02 – Diagnóstico e nível de maturidade em gerenciamento de riscos 

 

 

De acordo com o COSO ERM, alguns níveis de classificação de maturidade podem ser estabelecidos, 

para o diagnostico realizado na UFCA, foram elencados os seguintes níveis: Ingênua, onde nenhuma 

abordagem formal para gerenciamento de riscos foi formulada; Consciente, sendo uma abordagem 

dispersa no setor, porém, com base fundamentada; Riscos definidos, estratégia e política de gestão de 

riscos implementadas e comunicadas aos setores; Riscos gerenciados, abordagem corporativa 
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desenvolvida e comunicada; e por fim Habilitada, considerando a gestão de riscos e controles internos 

totalmente incorporados à instituição.  

Assim, de acordo com o COSO e os resultados obtidos no diagnóstico, a UFCA está no nível Ingênuo, 

onde nenhuma abordagem formal para gerenciamento de riscos foi formulada, diante disso, surge a 

necessidade de se estabelecer um modelo de identificação de riscos e processos.  

3.2. Proposta de modelo de mapeamento de processos e riscos 

Um dos fatores essenciais para que o gerenciamento de riscos possa ser realizado com eficiência e 

eficácia é que ele esteja alinhado e integrado aos processos organizacionais. O processo de gestão de 

riscos deve ser incorporado aos processos e práticas da organização, assim como no desenvolvimento 

de suas políticas, planejamento estratégico e cultura.  

Visando estabelecer um alinhamento entre os trabalhos de mapeamento de processos realizado pela 

Coordenadoria de Gerenciamento de Projetos e Processos (CGPP) e de gerenciamento de riscos pela 

Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão de Riscos (CTGR), foi elaborado um modelo 

que visa unir e integrar as fases dos trabalhos realizados pelas coordenadorias, permitindo uma 

comunicação eficiente, alinhamento de estratégias, conhecimento mútuo de necessidades e das etapas 

realizadas.  

Foram propostas oito etapas que abordam todo o processo de gestão de riscos e mapeamento de 

processos institucionais na UFCA de acordo com a Quadro 1 abaixo:  
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QUADRO 01 – Modelo de Gerenciamento Integrado de Riscos e Processos 
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Fonte: CTGR – Universidade Federal do Cariri 

 

CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi apresentar um modelo de gerenciamento de processos e riscos como 

mecanismos de controle para alcance de objetivos estratégicos da governança pública de uma 

universidade.  

Em decorrência disso, um questionário foi enviado aos setores com o intuito de analisar um 

diagnóstico sobre o gerenciamento de riscos e processos da UFCA, em decorrência disso e de estudos 

sobre o tema, os autores propõem um modelo de gerenciamento de riscos e processos, auxiliando a 

atingir o objetivo proposto.  

O modelo proposto auxilia a estabelecer um alinhamento entre os trabalhos de mapeamento de 

processos realizado pela Coordenadoria de Gerenciamento de Projetos e Processos (CGPP) e de 

gerenciamento de riscos pela Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão de Riscos 

(CTGR). Este modelo que visa unir e integrar as fases dos trabalhos realizados pelas coordenadorias, 

permitindo uma comunicação eficiente, alinhamento de estratégias, conhecimento mútuo de 

necessidades e das etapas realizadas.  
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Com implementação das etapas do modelo apresentado, é possível construir uma estratégia que possa 

garantir que a política de gestão de riscos institucionalizada na UFCA possa atender as necessidades 

do mapeamento de processos e possa assim fortalecer a tomada de decisão por parte do sistema 

gerencial e executor da governança universitária.  

Atualmente, o modelo proposto neste trabalho está sendo aplicado na UFCA e tem garantido maior 

facilidade de entendimento, rapidez na execução e a integração entre processos e riscos.  

Como limitações, este trabalho apresenta apenas uma descrição teórica do modelo, futuros trabalhos 

podem ser desenvolvidos apresentando a aplicação do modelo na prática, destacando vantagens e 

desvantagens do modelo proposto.  
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