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OBJETO 

O objeto de estudo consiste no sistema de representação institucional 

com dois personagens reconhecidos pela constituinte e que 

representam o fortalecimento da democracia e da descentralização do 

poder do Estado colocando novos personagens no cenário institucional 

político, com sistemas eleitorais diferentes, mas que possuem 

competências de ações comuns que em determinados momentos devem 

estar articuladas para maior efetividade e eficácia no sistema de 

políticas públicas, o primeiro o Poder Legislativo e, o segundo, os 

Conselhos Gestores de Políticas Públicas. 

OBJETIVOS 
 
1º) Possibilitar uma breve reflexão da articulação entre o Poder 

Legislativo e as instituições que mesclam a representação do poder 

público com a sociedade civil, conhecidas como instituições 

socioestatais, especificamente os Conselhos Gestores de Políticas 

Públicas; 2º) Verificar as aproximações e os distanciamentos destas 

instituições frente as suas funções institucionais no âmbito da 

representação política. 

METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi qualitativa através das 

técnicas de pesquisa bibliográfica - com o estudo das bibliografias já 

existentes; e documental - com o levantamento de documentos oficiais 

como leis, decretos e resoluções. 

CONCLUSÕES 
 
Primeiramente, cabe ressaltar que a abertura democrática e a 

descentralização do poder ainda perpassam pela definição de uma 

agenda política que englobe a heterogeneidade existente na sociedade 

e entre os personagens políticos rompendo com os pragmatismos 

culturais da representação dos interesses individuais ou de grupos 

privatistas. Además far-se-á necessário adensar o debate acerca do 

alargamento das estruturas do Estado considerando os processos de 

monitoramento e avaliação das políticas públicas.  

Outro ponto concentra-se na busca pelo reconhecimento das novas 

instituições de representação rompendo com a lógica das formas de 

representação tradicionais, ou seja, é emergencial compreender e 

realizar análises sobre estas inovações representativas rompendo com 

a ótica do sistema eleitoral e do poder legislativo. Os conselhos 

gestores, neste caso, fogem a lógica eleitoral e ao mesmo tempo 

expressam um novo momento para o sistema democrático, afinal, eles 

aglutinam em suas composições diferentes interesses, os quais 

possibilitam práticas políticas representativas inovadoras 

estabelecendo uma via contrária das que foram edificadas até então 

pelas instituições representativas tradicionais. Esta nova via coloca no 

sistema democrático brasileiro legisladores e conselheiros na mesma 

direção constitucional, na qual a representação da população 

pressupunha um sistema articulado entre estas instituições na busca da 

efetividade da representação da população.  

Nesta direção, o processo de articulação entre conselho e legislativo 

tornou-se um campo arenoso justamente porque ele não expressa uma 

única via de representação. Pelo contrário, ele exige várias vias de 

acesso que determinam questões para além do simples ato de 

representar, afinal, os atores ali presentes não somente estabelecem 

uma relação de disputa entre seus membros, mas também demarcam 

posições dicotômicas em suas estruturas administrativas.  

Isso pode ser percebido na medida em que nestas instituições existem 

atores sociopolíticos, organizações civis, a população e a própria 

máquina pública que, ao invés de criar mecanismos aproximativos, 

direcionam trabalhos paralelos que nem sempre comungam dos 

mesmos objetivos. Objetivos estes que devem ter a comunidade como 

beneficiadora final. Todavia, a ação de representar a comunidade 

existente, tanto nos conselhos gestores quanto nas assembleias 

legislativas deve implicar, prioritariamente, em uma articulação direta 

entre seus representantes, sobretudo para garantir que os resultados dos 

trabalhos executados estejam condizentes com as necessidades da 

população.  

Por fim, o último ponto a ser colocado resgata as considerações de 

Gohn (2007, p.94/95) acerca do papel do poder legislativo e dos 

conselhos gestores, que trata da necessidade de uma definição mais 

precisa das competências e atribuições dos conselhos gestores e de sua 

relação com o poder legislativo, uma vez que não se pode deixar de 

considerar que os conselhos não substituem o poder legislativo, porque 

eles se situam em áreas específicas e não têm poderes sobre questões 

gerais. Ou seja, mesmo sendo um canal de fiscalização e controle das 

ações de todos os agentes públicos os conselhos gestores não podem 

legislar tão pouco realizar juízo político. 

Assim, as existências de aproximações nas competências podem 

aprimorar o sistema democrático, contudo, a fomentação e a aplicação 

das demandas de acordo com as atribuições de cada instituição devem 

ser respeitadas, o que não significa que os caminhos escolhidos para a 

prática das mesmas estabeleçam processos de exclusões.  
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Resumo 

Este estudo compreende uma retrospectiva histórica das políticas setoriais de museus, 

buscando reconstruir as bases para o surgimento e a consolidação do Grupo de 

Trabalho de Representantes Regionais de Museus (GTRR) como instância participativa 

ligada ao Sistema Estadual de Museus de São Paulo (Sisem-SP). A partir da pesquisa 

bibliográfica sobre as políticas museológicas, da literatura que trata dos temas da 

representação e participação política e da análise de documentos e dados constantes 

nos arquivos da Secretaria da Cultura sobre a criação, formação e atuação do GTRR, 

buscamos, à luz de contribuições do marco teórico do neoinstitucionalismo, identificar 

os fatores que operam na maior ou menor capacidade ou potencialidade democrática 

dessa experiência. Acreditamos que o desenho institucional é determinante para 

compreender a configuração atual do GTRR e examinamos em que medida este modelo 

institucional interfere nas ações e contribuições dessa instância participativa tendo como 

parâmetro os seguintes critérios: a) o perfil destes representantes; b) os mecanismos 

de autorização e c) os mecanismos de prestação de contas. 

Palavras-chave: Neoinstitucionalismo; Museus; Representação 
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1. Introdução 

Não é de hoje o interesse no estudo das relações entre Estado e sociedade e do 

processo de construção e consolidação da democracia como forma legítima de governo. 

Autores clássicos do pensamento político como Rosseau e Tocqueville já discorriam 

sobre o tema nos séculos XVIII e XIX, respectivamente, e suas contribuições são ainda 

amplamente debatidas nos estudos acerca do assunto.  

No Brasil, o fim do regime autoritário na década de 1980 e a volta da vigência 

das instituições democráticas formais básicas (eleições livres, livre organização político-

partidária, liberdade de imprensa, etc.), trouxeram novos elementos aos estudos que 

focavam não somente no processo de construção democrática mas também nas 

propostas de maior inclusão social e política nesses processos, pautadas no 

reconhecimento dos indivíduos como sujeitos portadores de direitos, inclusive de 

participar efetivamente na gestão da sociedade (DAGNINO, 2002). 

Nessa perspectiva, na última década, motivado pelas transformações nas 

relações entre Estado e sociedade que extrapolam a dimensão eleitoral da política, o 

conceito de representação política vem ganhando centralidade na teoria política. 

Segundo Almeida a efervescência recente em torno do conceito contrasta com o seu 

histórico de marginalidade, restrito a algumas referências bibliográficas, “entre as quais 

é notória a influência do livro de Pitkin, de 1967, The concept of representation, e, após 

quase três décadas, The principles of representative government, de Bernard Manin” 

(ALMEIDA, 2013, p. 45), nos quais, no entanto, o conceito de representação limita-se 

ao tema do governo representativo e à lógica da representação do Estado. 

Atualmente, não só no Brasil mas em diversos países do mundo, vivencia-se 

uma abertura do poder Executivo à participação de atores societários – organizações 

civis – investidos juridicamente como representantes de determinados segmentos e 

interesses da população no desenho, na implementação e na supervisão de políticas 

públicas. Nesse sentido, vários estudos sobre experiências participativas vêm não 

apenas levantando suas possibilidades, como apontando uma série de dificuldades no 

estabelecimento de processos efetivamente democráticos, sinalizando para um olhar 

mais cauteloso acerca das promessas e expectativas que a introdução da participação 

da sociedade civil nesses espaços sugere (Tatagiba, 2002; Lavalle; Houtzager; Castello, 

2006; Lüchmann 2008; 2009). 

Além de estudos voltados para a análise da prática participativa nesses novos 

arranjos institucionais, encontramos também estudos que realizam análises 

sistemáticas sobre a pluralização da representação política levantando questões a 
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respeito do significado do próprio conceito de representação política, das características 

do representante e do representado, dos critérios de legitimidade da representação 

política e das condições de maior inclusão democrática da representação (Young, 2006; 

Avritzer, 2007) 

Postas estas colocações, o que se busca neste trabalho é contribuir para o 

debate acerca da situação atual das instituições participativas no que se refere ao seu 

potencial democrático participativo no processo de elaboração de políticas públicas. O 

foco de análise será direcionado à modalidade institucional de participação 

desenvolvida no interior do Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP), o 

Grupo de Representantes Regionais de Museus.  

Sabemos que a inscrição de espaços de participação da sociedade para a 

discussão e elaboração de políticas para o país está previsto no texto da Constituição 

de 1988, que aposta no potencial das novas institucionalidades em mudar a cultura 

política do país por meio da introdução de novos valores democráticos e maior 

transparência e controle social na atuação do Estado. Entendemos, portanto, a criação 

do Grupo de Representantes Regionais de Museus enquanto uma ação do próprio 

Estado/governo na implementação de espaços participativos, no âmbito das políticas 

museológicas, com o objetivo de se aproximar da comunidade museológica, 

formalizando mecanismos de interlocução, intervenção, manifestação e debate. 

Esse estudo, portanto, levanta um questionamento acerca do Grupo de 

Representantes Regionais no sentido de compreender se da sua capacidade de 

implementação (pelo Estado), decorre uma capacidade de sustentação pautada em 

uma ampla representatividade e efetiva atuação nas decisões em torno das políticas 

museológicas do estado.  

Com base na teoria neo-institucionalista, que tem como premissa principal o 

poder das instituições políticas de redesenhar as estratégias de seus atores, fazendo 

com que estes condicionem seus comportamentos a partir do conjunto de regras formais 

e informais que orientam o funcionamento das instituições, o trabalho examina a 

importância do desenho institucional da experiência do Grupo de Representantes 

Regionais, avaliando em que medida os procedimentos ou os mecanismos de 

operacionalização – normas, regras, atores e espaços – podem influenciar na 

conformação e atuação do Grupo junto à comunidade que representa. Nesse sentido, a 

corrente neoinstitucionalista sociológica é especificamente utilizada para tratar de 

determinados procedimentos inseridos na prática do Grupo.  Por fim, utilizamo-nos 

também de alguns parâmetros para levantar questões sobre os efeitos das regras na 
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conformação do Grupo, sendo eles: a) os mecanismos de autorização e b) os 

mecanismos de prestação de contas; c) o perfil destes representantes.  

A metodologia utilizada se pauta pela análise de documentos e dados constantes 

nos arquivos da Secretaria da Cultura sobre a criação, formação e atuação do Grupo de 

Representantes Regionais e pela pesquisa bibliográfica sobre as políticas museológicas 

e da literatura que trata dos temas da representação e participação política.   

A relevância do estudo evidencia-se pelo fato de que, apesar de existirem muitos 

estudos que procuram analisar o potencial democrático participativo e as formas de 

representação nos espaços de participação da sociedade civil na gestão da sociedade 

implementados após a Constituição de 1988, a maior parte dessas pesquisas 

direcionam-se para as experiências de Conselhos Gestores, Orçamentos Participativos 

e Conferências Públicas. Ademais, os “avanços” no desenvolvimento de políticas 

públicas para museus no país é muito recente (a primeira Política Nacional de Museus 

foi implementada no ano de 2003) e apesar do Estado de São Paulo ser pioneiro na 

criação do primeiro Sistema Estadual de Museus do país (1986), ainda encontra-se em 

processo de consolidação institucional no que se refere à melhor forma de organização 

para a formulação de políticas públicas para o seus museus (as instituições 

participativas, por exemplo, foram implementadas no ano de 2012). Nesse sentido, o 

estudo dos arranjos institucionais que ampliam os espaços de participação para a 

discussão e elaboração dessas políticas revela-se importante na medida em que pode 

fornecer instrumentos de avaliação para a análise da efetividade desses espaços no 

desenvolvimento das políticas públicas para o setor museológico. 

Na primeira seção deste artigo apresentamos a trajetória do Sistema Estadual 

de Museus do Estado de São Paulo (SISEM-SP), assim como o processo de criação e 

consolidação do Grupo de Representantes Regionais de Museus. Em seguida 

realizamos uma análise acerca da trajetória institucional do Grupo com base na vertente 

sociológica da teoria neoinstitucionalista. Por fim, descrevemos os mecanismos de 

autorização e de prestação de contas do Grupo, analisando-os ainda a partir da 

perspectiva neoinstitucional, ou seja, considerando as formas pelas quais as regras 

institucionais podem conduzir a determinados resultados, o que nos levará também à 

reflexão sobre o perfil dos representantes. 

2. Museus paulistas e políticas iniciais  
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Segundo o Cadastro Nacional de Museus1, realizado no ano de 2011, São Paulo 

é o Estado com mais museus no país. São 517 museus distribuídos em 205 municípios 

(o Estado conta com 645 municípios no total), sendo que pouco mais de um quarto 

desses museus concentram-se na capital (são 132 museus somente na cidade de São 

Paulo). Dos 18 museus administrados pela Secretaria da Cultura atualmente 14 deles 

localizam-se também na capital e, ainda segundo o Cadastro, mais da metade dos 

museus paulistas (52,6%) pertencem à instância municipal.  

Se somarmos ao percentual dos museus municipais os museus federais e 

estaduais veremos que os museus públicos compõem mais de dois terços (68,1%) da 

totalidade dos museus do estado. Apesar dessa realidade se verificar na maioria dos 

estados do país, no estado de São Paulo é possível identificar um dos fatores que 

contribuiu para essa paisagem: a criação, entre as décadas de 1950 e 1970, da primeira 

e maior rede de museus públicos criada no país, a Rede de Museus Históricos e 

Pedagógicos. 

Iniciada pela criação, em 1953, de quatro museus dedicados à memória dos 

quatro presidentes republicanos paulistas, – os Museus Históricos e Pedagógicos 

Campos Salles (Campinas), Prudente de Moraes (em Piracicaba), Rodrigues Alves (em 

Guaratinguetá) e Washington Luís (em Batatais) – no ano de 1973 a Rede já era 

composta por 79 instituições, sendo que algumas delas já existiam no âmbito municipal 

e foram integradas por solicitação dos gestores locais e outras (57 unidades) foram 

criadas e implantadas em diferentes cidades do estado ao longo dos anos. 

Tal estratégia, denominada ‘Implantação dos museus históricos e 
pedagógicos do estado de São Paulo’ permitiu ao poder estadual 
afirmar-se no campo da cultura e da educação de modo hegemônico, 
relegando ao município a cessão do imóvel, o deslocamento de 
professores da rede pública para a direção dos museus, e o auxílio na 
coleta e no armazenamento do acervo (MISAN, 2008, p. 176).   

Criados por meio de decretos estaduais, em momento histórico e político de 

retomada da consolidação do ideário republicano e, em especial, do processo de 

construção do imaginário da participação paulista nesse regime, os Museus Históricos 

Pedagógicos, apresentavam os períodos históricos do país, Brasil Colônia, Brasil 

Império e Brasil República, a partir de uma perspectiva que privilegiava uma história 

integrada do Brasil, contada em etapas, colocando o Estado de São Paulo em destaque. 

                                                           
1 Seis anos depois sabemos que este número pode ser consideravelmente maior, mas não o encontramos 
sistematizados. Sobre o Cadastro Nacional de Museus, acesse: 
http://www.museus.gov.br/sistemas/cadastro-nacional-de-museus 
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Preocupados em atender às necessidades pedagógicas requeridas em seu 

tempo, bem como em reunir material histórico representativo os Museus Históricos e 

Pedagógicos (MHPs) desempenharam intensa atividade principalmente junto ao meio 

escolar, no estado de São Paulo entre as décadas de 1950 e 1970. Tais instituições 

acabaram por tornar-se a principal referência museológica para a maior parte do público 

do interior paulista, que, devido às grandes distâncias até a capital e dificuldades de 

transporte, não poderiam ter acesso aos grandes museus. 

Contudo, ainda nos anos finais de implantação dos museus, a rede já começava 

a apresentar um expressivo sinal de enfraquecimento, principalmente nas estruturas 

administrativa e técnica das instituições. Segundo Avila (2014) os principais motivos 

para essa situação eram: o gradativo afastamento do poder público estadual, a falta de 

desenvolvimento de políticas públicas para o sustento das unidades, a escassez de 

formação na área museológica em São Paulo – que proveria corpo institucional 

especializado e atualizado para a atuação nestas instituições – e a falta de incentivo ao 

envolvimento da comunidade no dia-a-dia das instituições.  

Entre o final da década de 1970 e início de 1980, em resposta às demandas 

provindas dos gestores municipais do interior do Estado que se queixavam da situação 

de abandono em que se encontravam os MHPs (à essa altura, os municípios já haviam 

assumido o ônus da gestão desses equipamentos) foi instituída, no Estado de São 

Paulo, a Comissão de Dinamização dos Museus.  

A iniciativa criada pelo então Secretário da Cultura, Cunha Bueno, tinha por 

objetivo mapear a situação dos museus paulistas e promover seu aprimoramento por 

meio de ações que visassem a qualificação e o fortalecimento das instituições 

museológicas de todo o Estado, em especial daquelas localizadas no interior.  

Influenciados pelas novas ideias presentes no pensamento museológico no 

período, os estudos realizados pela Comissão trouxeram à tona a reflexão sobre o real 

papel dessas instituições junto às comunidades locais e a pertinência em mantê-las 

como equipamentos vinculados ao governo do Estado. A compreensão era de que, para 

tornar essas instituições relevantes à sua comunidade, elas deveriam ser entregues, de 

fato e de direito aos municípios que os sediavam. Diante disso, no ano de 1986, 

iniciaram-se os esforços para a transmissão da tutela dos acervos estaduais aos 

municípios do interior paulista, a esse processo foi dado o nome de municipalização. 

Atualmente, os Museus Históricos Pedagógicos ainda constituem a maior rede 

de museus históricos e públicos criada no país, formada por 49 instituições (25 unidades 

foram extintas no ano de 1994 ou por nunca terem efetivamente sido instaladas ou por 

Anais III Encontro PDPP -  Página 8



não terem conseguido se sustentar) distribuídas em 49 municípios no interior do estado 

de São Paulo (AVILA, 2014). Destas, 33 já passaram pelo processo de municipalização.  

Estudos recentes que investigam as iniciativas do poder público estatal no 

campo da museologia paulista (AVILA, 2014; MIZUKAMI, 2014) relacionam o processo 

de municipalização dos Museus Históricos Pedagógicos à criação do Sistema de 

Museus do Estado de São Paulo, primeira iniciativa de sistematização das ações 

voltadas às instituições museológicas no estado de São Paulo.  

3. O Sistema Estadual de Museus de São Paulo 

Recomendações em torno da criação de uma estrutura que funcionasse de 

maneira sistêmica, possibilitando não somente uma melhor organização das ações do 

governo estadual, mas também ações de apoio mútuo e intercâmbio técnico cultural já 

haviam sido feitas nas décadas de 60 e 70 por grandes nomes da museologia paulista 

como Mário Neme e Waldisa Rússio Camargo Guarnieri. Porém, é somente em meados 

da década de 1980, em conjuntura marcada por grande entusiasmo por mudanças e 

discussões advindas do processo de redemocratização do país, que essas ideias 

passariam a criar corpo. 

As reflexões e proposições apresentadas pela Comissão de Dinamização de 

Museus, ao realizar o diagnóstico das instituições paulistas, para além da 

municipalização dos MHP apontavam também para a necessidade da criação de um 

sistema que oferecesse apoio técnico para a requalificação dessas instituições. Ficava 

claro que, ao realizar esforços em direção à municipalização dos Museus Históricos 

Pedagógicos, assim que o Estado fosse desonerado do custeio dessas instituições 

poderia investir na construção de um organismo que fornecesse ações de capacitação 

e assessoramento técnico aos museus e fomentasse a troca entre instituições 

museológicas e a gestão colaborativa de seus pares. O objetivo principal desse órgão 

seria promover o fortalecimento e a intensificação da autonomia dessas instituições. 

Partindo destas necessidades e idealizações, teve origem a formação do 

Sistema de Museus do Estado de São Paulo, que alcançou sua formalização no ano de 

1986, tornando-se o primeiro sistema estadual de museus do país. 

Para além do estado de São Paulo, a necessidade de articulação do setor 

museológico era um tema vigente no campo da museologia e nas discussões de 

políticas culturais para o setor museológico no país como um todo. O próprio Sistema 

Nacional de Museus, que permaneceu em atuação até 1990 (extinto juntamente ao 

Ministério da Cultura por meio de medida provisória do Governo Collor), foi criado no 
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mesmo ano de fundação do Sistema de Museus do Estado de São Paulo, apenas alguns 

meses mais tarde. 

Em contexto de redemocratização, o debate em torno da criação de “sistemas” 

para a área da Cultura no estado referenciava-se não somente na valorização e 

fortalecimento dos equipamentos culturais estaduais e municipais por meio de ações de 

formação, capacitação e aperfeiçoamento técnico, como na perspectiva de uma ação 

integrada e de articulação institucional democrática, com respeito à autonomia jurídico-

administrativa, cultural e técnica das instituições. 

Nesse sentido, o decreto de criação do Sistema de Museus paulista estabelecia 

como objetivo primeiro promover a articulação dos museus existentes no Estado, 

seguido pela diretriz de estabelecer uma identidade de trabalho baseada no papel e na 

função do museu dentro da comunidade onde ele atua. Tais diretrizes orientaram 

fortemente as ações do Sistema, que se caracterizou ao longo do tempo, como uma 

instituição voltada para a assistência, qualificação e articulação dos museus paulistas. 

4. A reestruturação do Sistema de Museus e a criação do Grupo de 

Representantes Regionais de Museus 

As primeiras quase duas décadas de atuação do Sistema caracterizou-se por uma 

atuação restrita que revelava que o Sistema de Museus de São Paulo seguia com 

poucos avanços. Limitado pelo reduzido número de profissionais no quadro de 

funcionários e pela falta de recursos financeiros, o Sistema direcionava suas poucas 

ações para os Museus Histórico Pedagógicos, realizando diagnósticos, visitas técnicas 

e fornecendo orientações às instituições (IMIZUKAMI, AVILA, 2014).  

No ano de 2006, porém, com a reorganização da Secretaria da Cultura por meio de 

decreto que, entre outras disposições, criou a Unidade de Preservação do Patrimônio 

Museológico (UPPM), – a qual caberia coordenar o Sistema de Museus, fixando 

diretrizes e estabelecendo orientação normativa e supervisão técnica – algumas 

mudanças viriam a trazer mais dinâmica para a instituição. Os contratos firmados pelo 

governo estadual com Organizações Sociais de Cultura (OS) para a gestão das 

instituições museológicas do Estado, foi, talvez, a mais expressiva delas. Estes 

contratos traziam metas de atividades a serem cumpridas junto ao Sistema de Museus. 

Considerava-se que, sendo museus do Estado, apesar da maioria estarem localizados 

na Capital, a atuação desses museus deveria atingir, de certa maneira, o Estado de São 

Paulo. Deste modo, além da gestão dos próprios equipamentos culturais relacionados 

no contrato de gestão, a Organização Social de Cultura também possuiria metas de 
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ação relacionadas a uma atuação além de seus próprios muros, visando à integração 

de trabalho entre os museus.  

A adoção do sistema de parceria público-privada terminou por resultar na 

intensificação das atividades do Sistema de Museus no Estado, conforme é possível 

verificar no documento “Relatório de atividades do SISEM 2012”, no qual afirma-se que 

a inserção de atividades de apoio ao Sistema, no plano de trabalho das Organizações 

Sociais de Cultura, promoveu um incremento no número de ações oferecidas (SÃO 

PAULO, 2012). 

No ano de 2011, após 25 anos de atuação, é a vez do Sistema de Museus se 

reorganizar. O processo de reformulação do órgão começará pelo Decreto 57.035, de 2 

de junho, no qual o Sistema adotará uma nova nomenclatura e passará se a chamar 

Sistema Estadual de Museus de São Paulo, SISEM-SP, e tem seguimento no ano 

seguinte quando é aprovada a Resolução SC Nº 60/2012, que institui o Grupo de 

Trabalho do SISEM-SP, e a Resolução SC Nº 86/2012, que designa os membros do 

Conselho de Orientação do SISEM-SP.  

Tal processo reflete os avanços na institucionalização da área no Brasil a partir 

de 2003, ano de criação da Política Nacional de Museus (PNM) – a primeira política 

voltada especificamente para o setor de museus, que até então orientava-se por 

diretrizes inseridas no campo mais amplo das políticas de patrimônio –  que obteve 

destaque ao ser construída de maneira democrática, com a participação de diversas 

entidades vinculadas à museologia e das secretarias estaduais e municipais de cultura 

em sua elaboração. Na sequência da criação da PNM foi criado o Sistema Brasileiro de 

Museus (2004) e alguns anos mais tarde, em 2009, fortalecendo ainda mais o processo 

de institucionalização, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), uma autarquia federal, 

vinculada ao MinC, responsável pelas políticas museológicas no país. Finalmente, outro 

grande avanço nas políticas museológicas no Brasil se deu também por meio da 

aprovação e publicação do Estatuto de Museus, também em 2009. O Estatuto passou 

a regulamentar a área museológica estabelecendo determinações que trata desde a 

criação, funcionamento, até o fechamento de um museu. 

É nesse contexto marcado por ações de institucionalização da área museológica 

e de desenvolvimento de políticas museológicas elaboradas de forma participativa que 

o SISEM-SP será reestruturado. O novo decreto tornava sua missão mais específica, 

delimitando um escopo de trabalho que priorizava a articulação das iniciativas 

museológicas do Estado e os meios de capacitação e apoio ao corpo profissional da 

área. As novas resoluções inauguravam mecanismos de participação (Conselho de 
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Orientação e Grupo de Trabalho) que pretendiam repercutir as maneiras de se pensar 

e construir as políticas museológicas no país, ou seja, de forma democrática e 

participativa. 

A constituição e a posse do Conselho de Orientação do Sistema Estadual de 

Museus de São Paulo (COSISEM-SP) representam um marco no processo de 

consolidação institucional do Sistema. Previsto desde a criação do sistema em 1986, só 

foi efetivamente instituído em 2012 e atualmente é composto por sete integrantes (em 

sua origem o Conselho seria composto de dezesseis membros, conforme previa o 

decreto de 1986), sendo eles: o coordenador da Unidade de Preservação do Patrimônio 

Museológico (UPPM), o diretor do Grupo Técnico de Coordenação do SISEM-SP (GTC 

SISEM-SP), o diretor do Grupo de Preservação do Patrimônio Museológico da UPPM 

(GPPM/UPPM), um representante do corpo docente do Curso Técnico em Museus 

organizado pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), 

um representante dos cursos de nível superior na área museológica de universidades 

paulistas, e dois representantes de instituições museológicas do estado de São Paulo 

eleitos bienalmente no Encontro Paulista de Museus. 

Segundo documento recente veiculado pelo SISEM-SP o COSISEM-SP atua 

como “a principal instância consultiva do Grupo Técnico de Coordenação do SISEM-SP, 

efetivando uma discussão participativa sobre as premissas e diretrizes da Política 

Cultural para o setor museológico no estado de São Paulo” (SÃO PAULO, 2016, p. 4)  

A criação do Grupo de Trabalho do Sistema Estadual de Museus, também 

conhecido por Grupo de Representantes Regionais de Museus, não havia sido prevista 

no decreto de criação do Sistema de Museus do Estado. O Grupo de Representantes 

terá sua origem na reformulação de um sistema regional instituído no SISEM-SP, desde 

2009, que não contava ainda com um ordenamento legal que definisse seus parâmetros 

de atuação.  

Dessa maneira, o sistema de Pólos Regionais criados com o objetivo de 

“estruturar canais de comunicação mais eficientes com as instituições de todo o Estado, 

de modo a agilizar a identificação e o atendimento das demandas” (MIZUKAMI, 2014, 

p. 98), será, no ano de 2012, substituído pelo Grupo de Trabalho do SISEM-SP, 

instância com criação e organização legal estabelecida por meio de Decreto que 

representaria, segundo o Relatório de Ações do SISEM-SP de 2012, 

a participação da comunidade museológica paulista na articulação e 

na qualificação das ações promovidas pelo SISEM-SP. Trata-se de um 

grupo de trabalho composto por trinta profissionais da área 

museológica que atuam como interlocutores da área museológica de 
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cada uma das 13 Regiões Administrativas e Regiões Metropolitanas 

de São Paulo e da Baixada Santista2 junto ao GTCSISEM-SP. (SÃO 

PAULO, 2012, p. 18) 

A Resolução de 2012 que cria o grupo apresenta como sua finalidade: 

“contribuir com o Grupo Técnico de Coordenação do Sistema 
Estadual de Museus – GTCSISEM - na proposição, promoção e apoio 
às oficinas, conferências, cursos, palestras, congressos, itinerância de 
exposições e outros projetos educativos e culturais, com a finalidade 
de estimular a participação e o interesse dos diversos segmentos da 
sociedade nos museus localizados no Estado de São Paulo.” (SÃO 
PAULO, 2012, P. 52) 

Ainda segundo a Resolução, caberia ao representante regional: 

I – atuar na interlocução das unidades museológicas de sua 
região administrativa com o Grupo Técnico de Coordenação do 
Sistema Estadual de Museus, realizando a triagem e o 
encaminhamento das demandas recebidas; 

II - auxiliar na articulação das unidades museológicas de sua 
região administrativa, integrando e estimulando a troca de informações 
entre os profissionais da área e os dirigentes culturais; 

III – colaborar na implementação e atualização do Cadastro 
Estadual de Museus de São Paulo; 

IV - convocar e registrar as reuniões da região administrativa; 
e 

V - registrar e divulgar as ações efetuadas pela representação 
regional. (SÃO PAULO, 2012, P. 52) 

Percebemos que os itens que compõem as atribuições dos Representantes, 

aliados à forma com que é compreendida a função do Grupo de Trabalho no primeiro 

relatório do Sistema após a criação do Grupo, revelam o esforço contínuo da instituição 

em direção ao fortalecimento da articulação e integração do SISEM-SP com as 

instituições museológicas do Estado.  

Porém, tal análise permite também percebermos a criação do Grupo de 

Representantes mais como estratégia de ação do Estado para a ampliação do alcance 

do Sistema às instituições paulistas, do que propriamente uma ação com interesse de 

prover um espaço de participação no qual estes representantes atuariam em conjunto 

com o Estado na discussão e elaboração de políticas públicas para o setor museológico. 

                                                           
2 Para a divisão das regiões foi utilizada a regionalização criada pela Fundação SEADE – Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados Administrativas, a qual divide o Estado nas Regiões Metropolitanas de São 
Paulo e Baixada Santista e nas Regiões Administrativas de  Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas, Central, 
Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos 
Campos, Sorocaba. Posteriormente, em 2014 será criada a Região de Itapeva, desmembrada da Região 
de Sorocaba. 
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A própria denominação oficial do Grupo, Grupo de Trabalho do SISEM-SP, revela o teor 

de ação que se intencionava com a sua criação.  

4.1 Trajetória institucional do Grupo de Representantes Regionais 

No ano de 2014, a aprovação de uma nova Resolução que, dentre outras 

mudanças, estabelece um Regimento Interno para o Grupo de Representantes, 

fortalecerá esse papel colaborativo do Representante Regional, como é possível notar 

pelos artigos “Art. 6º - Os representantes regionais deverão organizar reuniões regulares 

em suas respectivas Regiões Administrativas” (SÃO PAULO, 2014, P. 40) e  

Art. 9º - A representação regional manterá atualizados os 
dados de contato dos gestores públicos da área de cultura e dos 
gestores e profissionais dos museus em sua região, devendo 
encaminhar este cadastro atualizado para o Grupo Técnico de 
Coordenação do Sistema Estadual de Museus - GTCSISEM-SP. (SÃO 
PAULO, 2014, P. 40) 

No entanto, já podemos notar um avanço, no sentido de caracterizar o Grupo 

como espaço de participação, no acréscimo de um novo item aos cinco que compunham 

as competências dos representantes, sendo ele: “VI - opinar sobre as ações e a linha 

programática do Sistema Estadual de Museus - SISEM-SP, tendo em vista a 

consolidação da Política Estadual de Museus e seus instrumentos; ” (SÃO PAULO, 

2014, p. 39).  

Mais um ano se passa e a documentação (relatórios, material de divulgação, 

etc.) produzida pelo SISEM-SP irá chamar cada vez mais atenção para o caráter 

participativo do Grupo de Trabalho, no que se refere ao seu envolvimento na discussão 

de políticas públicas para o setor museológico paulista. No Relatório de Atividades do 

SISEM-SP de 2015, ao falar do Grupo de Representantes Regionais, o Sistema 

destacará a dinamização promovida pela criação do grupo – assim como do Conselho 

de Orientação – no sentido de trazer mais opiniões e espaço de participação a 

profissionais externos à estrutura da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.  

Ainda, em encarte distribuído aos Representantes no 12º Encontro de 

Representantes Regionais realizado na Secretaria da Cultura do Estado em setembro 

de 2016, lê-se a seguinte definição do papel dos representantes: 

Para compartilhar e debater os objetivos estratégicos 
setoriais e mobilizar as diferentes regiões do Estado, o SISEM-SP 
conta com um grupo de trabalho composto por 32 representantes 
regionais titulares e 32 suplentes (quatro representantes para cada 
uma das 14 Regiões Administrativas e duas Regiões Metropolitanas). 
Os representantes são eleitos, a cada 2 anos, no Encontro Paulista de 
Museus e atuam, em conjunto com o GTC SISEM-SP, na definição 
das prioridades e no planejamento das ações do SISEM-SP para a 
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área museológica nas suas respectivas regiões. (ENCONTRO DE 
REPRESENTANTES REGIONAIS, 2016, p. 5, grifo nosso) 

Postas essas observações, feitas a partir da pesquisa documental, cabe 

questionar se esse gradual avanço do caráter participativo do grupo se verifica, de fato, 

em sua atuação, ou seja, em sua relação com o Estado e com os seus representados.   

Antes disso, gostaríamos de propor uma reflexão sobre a trajetória institucional do 

Grupo de Representantes com base na corrente sociológica da teoria 

neoinstitucionalista. 

4.1.1 A trajetória e o neoinstitucionalismo sociológico 

Segundo a vertente sociológica do neoinstitucionalismo as organizações adotam 

determinadas formas estruturais antes pela legitimidade que lhe transferem os 

costumes e as normas aceitas coletivamente do que pelas demandas do ambiente. 

Sendo assim, as organizações tendem a utilizar linhas de ação já definidas e 

racionalizadas na sociedade, que lhes permitirá encontrar legitimidade para suas 

atividades e defender sua sobrevivência independentemente de sua eficiência. Nesse 

sentido, enquanto teóricos do institucionalismo da escolha racional explicam o 

desenvolvimento de uma instituição referindo-se à eficácia com a qual ela serve às 

finalidades materiais daqueles que a aceitam, os institucionalistas sociológicos 

sustentam que as organizações adotam com frequência uma nova prática institucional 

por razões que têm menos a ver com o aumento da sua eficiência do que com reforço 

que oferece à sua legitimidade social e à de seus adeptos. 

Sendo assim, apresentamos a proposta de considerar a trajetória do Grupo de 

Representantes dentro de um contexto mais amplo de inserção de novas formas e 

espaços de participação da sociedade civil na discussão, elaboração e gestão das 

políticas públicas no país, intensificado, na esfera pública federal, a partir das gestões 

presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2010).  

Pensando na conjuntura do período de criação do Grupo, observamos que no 

ano de 2007 havia sido criado o Conselho Nacional de Cultura e em 2012 era criado o 

Sistema Nacional de Cultura, primeiro projeto de política pública de Estado para a 

cultura no país.  A própria Política Nacional de Museus, a qual já mencionamos, havia 

sido construída contando com a participação de diversas entidades vinculadas à 

museologia e das secretarias estaduais e municipais de cultura.  

Nesse sentido, entendemos o percurso do Grupo de Representantes, de 

“braços” do SISEM-SP no interior e litoral do estado de São Paulo à espaço de 

participação – onde a comunidade museológica atuaria na construção e discussão das 
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políticas museológicas do estado – como um processo de adesão à modelos de 

organização já estabelecidos que ofereceriam legitimidade ao Grupo. No fim, os 

resultados de tal ação poderiam até não se revelarem eficazes, porém o processo seria 

aceito e reconhecido social e politicamente. 

A partir dessa análise, chegamos ainda à consideração de uma condição dual 

da legitimidade quando nos referimos à trajetória do Grupo. Vejamos, se o Grupo de 

Representantes, de ferramenta de articulação passa a ser compreendido como uma 

instância participativa, sua própria existência e envolvimento com o Estado passa a 

legitimar as decisões deste na elaboração e definição de políticas públicas. Ao mesmo 

tempo, entender-se como instância participativa promove ao Grupo um caráter de 

legitimidade que, segundo a interpretação institucionalista sociológica, já é razão 

suficiente pela qual uma organização pode assumir determinadas formas estruturais. 

Nessa perspectiva, assumir o formato organizacional de instância participativa promove 

modelos de atuação e organização ao Grupo mas não corresponde, necessariamente, 

a um resultado eficaz naquilo que propõe o novo formato adquirido. 

Retornemos agora à reflexão sinalizada há pouco sobre a importância de 

indagarmos se o gradual avanço do caráter participativo do grupo verificado na 

documentação da instituição, se dá também, de fato, em sua atuação. Como será 

possível atestar que os Representantes Regionais de Museus participam do processo 

decisório das políticas públicas museológicas no Estado?  

Em primeiro lugar tratemos novamente de algumas questões normativas. O 

Grupo de Representantes Regionais, atualmente reconhecido como uma instância 

participativa3, não é institucionalmente reconhecido como espaço de deliberação, ou 

seja, não atua, senão em caráter consultivo. Ainda assim, conforme foi possível verificar 

nos documentos em que constam a programação dos Encontros de Representantes 

Regionais (realizados semestralmente na Secretaria da Cultura e contando com a 

organização e condução das pautas pelo GTCSISEM-SP) os momentos reservados à 

discussão per si das políticas museológicas são mais curtos e em menor quantidade 

quando comparados aos momentos reservados aos informes e apresentação de 

projetos do SISEM-SP em andamento. Acrescenta-se a isso o fato desses encontros 

                                                           
3 No Documento Base para a Política Estadual de Museus presente no site do SISEM-SP lê-se: “Desde 2009, 
a partir das premissas do Estatuto de Museus, o Grupo Técnico de Coordenação do SISEM-SP (GTC SISEM-
SP) dedicou-se a estruturação de suas instâncias participativas, o fortalecimento de parcerias e a discussão 
sobre suas linhas de ação. Nesse processo, foram estabelecidos o Encontro Paulista de Museus, o Grupo 
de Trabalho dos Representantes Regionais e o Conselho de Orientação do SISEM-SP.” 
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serem realizados apenas duas vezes por ano (conforme estabelecido no Regimento 

Interno). 

Apesar disso, segundo pôde ser observado por meio da técnica de pesquisa de 

observação participante4, realizada durante o 12º e 13º Encontro Regional de 

Representantes em setembro de 2016 e abril de 2017, respectivamente, a participação 

dos Representantes nos momentos de discussão sobre as políticas museológicas se 

deu de forma significativa. Dizer, portanto, que o Grupo de Representantes não participa 

do processo decisório das políticas públicas museológicas no estado pode nos levar a 

cair na pressuposição de que o ponto central de um processo de tomada de decisões é 

a decisão. 

Na perspectiva da corrente sociológica do neoinstitucionalismo, entende-se que 

os resultados podem ser menos significativos que o processo, tanto condutual como 

eticamente. Essa primazia do processo sobre o resultado, para March e Olsen, se 

configura como um dos grandes desafios institucionalistas  

Os observadores dos processos de tomada de decisão 
discernem com regularidade características difíceis de serem 
relacionadas com uma concepção de escolha coletiva orientada para 
o resultado. A satisfação está frequentemente no processo. Os 
participantes potenciais parecem importar-se com o direito de 
participação tanto quanto com o fato da participação; os participantes 
recordam-se das características do processo mais fácil e vividamente 
do que de seus resultados; argumentos acalorados conduzem a 
decisões sem que haja preocupações sobre sua implementação; 
informações relevantes para uma decisão são solicitadas, mas não são 
consideradas; a autoridade é exigida, mas não é exercida. (MARCH; 
OLSEN, 1997, p. 104) 

 Nesse sentido, acreditamos ser importante investigar também qual a percepção 

dos Representantes em relação à sua participação nesse processo decisório. Essa é 

uma das etapas que pretendemos cumprir no andamento da pesquisa de mestrado da 

qual o presente artigo faz parte.  

5. Os mecanismos de autorização, de prestação de contas e o perfil do 

Representantes  

O desenho institucional aliado a outros fatores, a saber, a organização estatal e 

da sociedade civil, é um elemento-chave de análise para compreendermos os avanços 

e limites de experiências participativas na promoção da elaboração de políticas de forma 

democrática. Até este momento apresentamos e analisamos parte das regras que 

organizam o grupo de Representantes Regionais em seu Regimento Interno, no que se 

                                                           
4 A autora do artigo faz parte do Grupo de Representantes Regionais de Museus encontrando-se 
atualmente em seu segundo mandato.  
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refere à sua natureza, finalidades e competências. Pretendemos agora apresentar e 

levantar alguns questionamentos acerca dos mecanismos de autorização e prestação 

de contas desse grupo, assim como do perfil de seus representantes. 

As eleições para o cargo de Representante Regional de Museus acontecem 

bienalmente, durante o Encontro Paulista de Museus realizado na cidade de São Paulo. 

O candidato à representante deve oficializar sua candidatura junto à Secretaria da 

Cultura no momento da sua inscrição (por meio do site) no Encontro, compondo uma 

chapa de candidatos (dois titulares e dois suplentes)5. 

Para fins de candidatura o Regimento Interno determina as seguintes pré-

condições aos candidatos  

I - Atuar na área de cultura, preferencialmente em museus; 
II - Demonstrar interesse e disponibilidade para atuar na articulação 
regional;  
III - Demonstrar o apoio da instituição à qual esteja vinculado para 
exercer a função de representante regional. (SÃO PAULO, 2014, p. 40) 

É necessário também que os dois titulares que compõem a chapa sejam de 

municípios distintos, condição que não se aplica aos suplentes, mas que pretende 

assegurar certa amplitude à representação regional. 

Para a votação, na ocasião do Encontro, é permitido um voto (o voto é 

facultativo) para cada instituição, museu ou órgão vinculado à gestão cultural daquela 

determinada região, devendo as pessoas que pertencem a uma mesma instituição 

declarar, em consenso, um único voto.    

Acreditamos que tais condições regimentais para o processo de escolha dos 

representantes limita o potencial democrático de tal mecanismo devido a diversos 

fatores. Em primeiro lugar, o fato das eleições serem realizadas na cidade de São Paulo 

reduz a possibilidade de participação dos eleitores que se encontram em regiões mais 

afastadas da capital. Apesar de atualmente o Encontro Paulista de Museus ser o maior 

evento da área no estado, há que se considerar que o deslocamento até a capital, 

considerando os custos, tanto em relação ao tempo quanto financeiros, pode ser muito 

dispendioso para muitos eleitores de determinadas regiões do interior, resultando em 

um número menor de participação no processo eleitoral.  

Em segundo lugar, questionamos a determinação que estabelece o voto por 

instituição. O argumento colocado para essa regra defende que dessa maneira evita-se 

                                                           
5 Até a Resolução de 2014 a chapa era composta por dois representantes, um titular e um adjunto, após 
a Resolução, o Regimento Interno estabelece esta nova forma de composição.  
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que instituições museológicas maiores, com um quadro maior de funcionários, tenham 

maior peso no resultado das eleições, visto que constituiriam um maior número de votos. 

Tal argumentação faz sentido, porém, por outro lado, limita-se a participação da 

comunidade museológica paulista, criando um problema de representação, já que por 

meio dessa regra, os representantes não representam os funcionários ou pessoas 

atuantes na área de museus e sim as instituições. Em outras palavras, estabelecido que 

o voto é por instituição, além de excluir a diversidade de opiniões e interesses entre 

funcionários de uma mesma instituição, exclui toda a comunidade museológica que não 

está vinculada à uma instituição no momento das eleições. Segundo Lavalle, Hotz e 

Castello 

Se a representação política é constituída por uma dualidade que coloca 
no centro a problemática da representatividade, quer dizer, da maior 
ou menor legitimidade da representação efetivamente exercida pelo 
representante, torna-se crucial averiguar quão efetivas são as 
instituições e os processos da representação política para evitar a total 
desconexão entre eleitos e eleitores – ou, se se quer, para promover 
modalidades de conexão. (LAVALLE; HOUTZAGER; CASTELLO, 
2006, p. 57) 

Desse modo levantamos algumas questões: Como pensar na relação 

representante-representado diante de tal condição estabelecida pelo Regimento? Que 

tipo de conexão é possível entre o representante e instituições representadas?  

Tais questionamentos trazem à tona a discussão da legitimidade da 

representação. O que faz uma representação legítima, os mecanismos de autorização 

e prestação de contas, a relação representante-representado ou a participação dos 

representados? Segundo Lüchmann 

[...] uma representação legítima requer uma participação ativa 
por parte dos indivíduos, grupos e organizações sociais. Recorro 
novamente a Young (2006), na medida em que traz à tona a ideia de 
que uma representação legítima e inclusiva impõe responsabilidades 
tanto para os representantes como para os cidadãos: “estes precisam 
estar dispostos e aptos a mobilizar uns aos outros para participar 
ativamente tanto do processo de autorização quanto do de prestação 
de contas. Os representantes devem ouvir essas discussões públicas 
e as diversas demandas, permanecer conectados com os eleitores e 
expor as razões de suas ações e avaliações em termos que retomem 
aquelas discussões. Essa mobilização e essa conectividade podem ser 
promovidas ou obstadas pelo desenho das instituições 
representativas” (Young, 2006: 156). Assim, a qualidade e a 
legitimidade da representação vão depender do grau de articulação e 
organização da sociedade civil, ou seja, da participação. (LÜCHMANN, 
2007, p. 165/166) 

 Sobre essa questão falemos sobre a participação da comunidade museológica 

nos mecanismos de prestação de contas estabelecidos no Regimento Interno do Grupo 

de Representantes. Já citamos o artigo sexto, da seção do funcionamento do 
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Regimento, o qual estabelece que os representantes deverão organizar reuniões 

regulares em sua Região. O Regimento não deixa claro, no entanto, quantas reuniões 

devem ser realizadas e nem a localidade da realização destas. O que observamos 

inicialmente, é que, por falta de tempo e, principalmente, recursos, muitas vezes os 

representantes terminam por organizar poucas reuniões em suas regiões, e muitas das 

vezes, quando organizadas, possui participação reduzida (a Região Central por 

exemplo teve uma média de duas instituições – de um total de 26 – presentes nas 

últimas quatro reuniões realizadas ao longo de 2016 e início de 2017) 

Se considerarmos que processos de autorização e prestação de contas eficazes 

estão ancorados no pressuposto de que a representação ocorre por intermédio de um 

movimento de distanciamento e aproximação entre representantes e representados 

mediado pela constituição de esferas públicas de discussão e de debate que definem 

agendas e reavaliam, pela troca de experiências, informações e opiniões, as ações e 

direções da representação (LÜCHMANN, 2007) podemos identificar certa dificuldade da 

Representação Regional de Museus em conceber esses processos de maneira eficaz. 

Quanto ao perfil dos Representantes Regionais, ainda estamos em fase de 

sistematização de dados, porém alguns dados preliminares já nos sinalizam para 

algumas questões. Daqueles que responderam os questionários aplicados (foram 31 

questionários respondidos em um universo de 60 representantes regionais, dentre 

titulares e suplentes) 69% já participaram ou participam de outros espaços de 

participação como associações, conselhos e conferências. Ou seja, observamos no 

Grupo atual, uma maioria que já possui experiência e/ou atuação em espaços 

participativos.  

Ainda pretendemos continuar a sistematização e análise dos dados dos 

questionários para tentar responder de maneira mais concreta algumas questões que 

consideramos pertinentes para o estudo das novas práticas de participação e 

representação na sociedade, dentre elas: De que segmentos da sociedade vêm estes 

participantes? A forma como as instituições estão organizadas aumentam ou reduzem 

a probabilidade de participação? Os beneficiários da participação são todos os membros 

de uma comunidade ou somente aqueles que participam? Trata-se, grosso modo, de 

compreender as formas como as instituições participativas são de fato ocupadas e as 

consequências destas formas de ocupação. 

6. Considerações Finais 

Os desenhos institucionais são definidos como “[...] um conjunto de normas, 

princípios e critérios que dão sustentação à dinâmica participativa [...]” (LÜCHMANN, 
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2002, p. 16). Eles institucionalizam espaços participativos nos quais Estado e Sociedade 

civil articulam seus interesses no processo de deliberação sobre políticas, 

regulamentações e ações voltadas à coletividade. 

Conhecemos muito pouco sobre os efeitos dos desenhos institucionais dos 

diferentes espaços de participação ou sobre as forças sociais que dão forma à dinâmica 

de tomada de decisões no interior dos mesmos, muito menos sua efetividade para 

produzir políticas públicas e resultados mensuráveis. 

Nesse sentido, considerando o Grupo de Representantes Regionais de Museus 

como uma das múltiplas formas por meio das quais a representação política pode se 

manifestar contemporaneamente, extrapolando as instituições tradicionais do governo 

representativo, compartilhamos do pressuposto de que variáveis referentes ao desenho 

institucional interferem na conformação e desempenho desses espaços e evidenciam 

as intenções que motivaram a criação dessas instâncias. 

  Assim, se as regras institucionais têm efeitos sobre o comportamento dos atores 

políticos e sobre os conteúdos de políticas públicas, tentamos verificar que tipo de 

instituições produz que tipos de efeitos. Sem esgotar todas as possíveis variáveis 

capazes de predizer a qualidade da participação nas instituições participativas, o estudo 

aqui proposto direcionou seu foco para às questões relacionadas às regras 

estabelecidas no Regimento Interno do Grupo de Representantes, orientando-se pelos 

parâmetros da trajetória institucional, mecanismos de autorização e prestação de contas 

e perfil dos representantes. Nesse sentido, realizamos nesse estudo, uma análise da 

origem e trajetória do Grupo a partir de pontos de vista da teoria neoinstitucionalista, 

considerando aspectos que destacam a dimensão institucional e sua importância para 

a compreensão de determinados resultados.  

Por fim, acrescentamos que o Grupo de Representantes Regionais é uma 

instituição relativamente nova e ainda em processo de consolidação dentro do Sistema 

Estadual de Museus de São Paulo. Precisamente por esses motivos acreditamos que o 

estudo desse arranjo institucional é importante na medida em que oferece subsídios 

para a reflexão em torno do papel e do potencial dessa instituição para a construção 

democrática de políticas públicas para o setor museológico no Estado. Porém uma 

pesquisa mais ampla sobre o Grupo ainda é necessária e encontra-se em 

desenvolvimento. Esperamos, no entanto, a partir de alguns resultados preliminares da 

pesquisa e suas respectivas considerações, ter contribuído de alguma forma para o 

desenvolvimento e prosseguimento dessa reflexão. 
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 Delegated representation in the 21st Century: the experimentation of shared 

mandates. 

 

Abstract 

This essay presents the shared mandate as a strategy to make legislative representatives 

more responsive to constituents. Shared mandate is a form of delegated representation in 

which citizens determine the representative voting preference and legislative activity. A shared 

mandate can take many formats. This essay discusses the formats in terms of initiative, size, 

eligibility, access, permanence, distribution and extent of power, costs, benefits, and decision-

making process. The potential gains and risks of shared mandates are also discussed, 

illustrated by empirical cases of its adoption in five different countries: Argentina, Australia, 

Brazil, Sweden and the United States. The conclusion is that shared mandate can bridge the 

gap between representative and direct democracy in theory and practice, making 

representation more responsive and accountable. 

 

Keywords: shared mandates, representative democracy; e-democracy. 

 

1 Introduction 

Democracy is going through difficult times. The diagnosis of “erosion of democratic 

vitality” (FUNG & WRIGHT, 2003) is felt in symptoms of low electoral turnout, declining party 

membership, decreased trust in politicians, political parties and political institutions around the 

globe (SCHMITTER, 2013). 

As is known, according with Pitikin (2004), Democracy came from ancient, as a 

participatory practice and bore no relationship to representation. Besides that, representation 

as a political concept and practice dates from the late medieval period, when it was imposed 

as a duty by the monarch. In addition, only in the eighteenth-century democratic revolutions 

did the two concepts become linked. Nowadays, representative government has become a 

new form of oligarchy, with ordinary people excluded from public life. And, “despite repeated 

efforts to democratize the representative system, the predominant result has been that 

representation has supplanted democracy instead of serving it” (PITKIN, 2004, p. 5).  

Crozier, Huntington and Watanuki (1975) faced with the theme in the 70s, then argued 

that the nations of Europe, North America, and Japan confronted a “crisis of democracy”, since 

60s the trilateral democracies were becoming overloaded by increasingly insistent demands 

from an ever-expanding array of participants, raising fundamental issues of governability. Even 

more, the trilateral governments were thus trapped between rising and declining resources. 

Consequently, this nation would have to face in their near future, delegitimated leadership, 
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expanded demands, overloaded government, political competition and public pressures 

leading to nationalistic parochialism (CROZIER, HUNTINGTON AND WATANUKI,1975). 

Expanding this analysis PHARR, PUTNAM and DALTON (2000) points that the public 

concern had shifted by the early 80s from market failure to government failure. And this 

reflected directly in the decline in the trust of democratic institutions. As a consequence, “public 

confidence in the ability, benevolence of government and major political institutions has fallen 

steadily over this period” (PHARR, PUTNAM and DALTON, 2000).  

Meanwhile, politicians have become a self-perpetuating elite that rules – or rather, 

administers – passive or privatized masses of people. The representatives act not as agents 

of the people but simply instead of them. (PITKIN, 2004). While, voters have over time become 

better informed about their governments’ performance, particularly about leaders’ conduct in 

office  (PHARR, PUTNAM and DALTON, 2000). 

So, citizens are dissatisfied with their legislative officials captured by corporations and 

all sorts of interest groups, moving them away from their constituents. The crisis in the 

representative democratic system is worsen by the lack of correspondence between what the 

constituent want and what the legislator does, advocates, or votes. In fact, democratic systems 

are currently witnessing outbreaks of popular dissatisfaction towards political representation, 

as seen in movements in the United States, Spain, Brazil, Italy among others. These protests 

vary in content, format, and timing, but they relate to the crisis of political representation 

(SUBIRATS, 2011, ZUQUETE, 2012).  

According with Democracy Index, 2016 was a year of global democratic recession. In 

this research, the average global score of Democracy Index fell to 5.52 from 5.55 in 2015 (on 

a scale of 0 to 10). Some 72 countries of worldwide for 165 independent states and two 

territories experienced a decline in their total score compared with 2015. In addition, this 

research points to the fact that five regions, compared with three in 2015, experienced a 

regression of democracy — Eastern Europe, Latin America, the Middle East and North Africa 

(MENA), Sub-Saharan Africa (SSA) and Western Europe— as signified by a decline in their 

regional average score. Moreover, it should be noted that not a single region recorded an 

improvement in its average score in 2016. In sum, the index researchers, notes that some 

manifestation of the crisis of democracy were symptomatic of the problems of 21st-century 

representative democracy and, at the same time, of the positive potential for overcoming them 

by increasing popular political participation (UNIT, 2016). Therefore, according the researches 

of UNIT (2016) for more democracy, or at least something better than what has been on offer 

in recent decades, popular engagement and participation need to be sustained to make a 

substantive difference to the quality of democracy.  
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Finally, it is known that while the traditional trustee model of representative democracy 

is under criticism, direct democracy has gained ground as a strategy to complement and even 

substitute representative democracy. The idea that citizens should be empowered to decide in 

public affairs is normatively strong. Plebiscites, referenda, consensus conferences (DRYZEK, 

TUCKER, 2008), participatory budgeting (WAMPLER, 2007) and public deliberation (MANIN, 

STEIN, MANSBRIDGE, 1987, COHEN 1989) have gained momentum in theory and practice 

as methods for public decision-making.  

In view of the presented scenario, the objective of this essay is to analyze an innovative 

form of delegated representation that promises to soften the representative crisis in social trust, 

performance and civic engagement in the legislative bodies: shared mandates.  

 

2 Shared mandate: What is it? How does it work? 

A shared mandate is a form of legislative representation in which constituents keep 

control of the mandate through direct participation. In shared mandates, the legislator voluntary 

sacrifices his/her own autonomy to empower constituents, making the mandate more 

responsive and accountable. With shared mandates, the politician and individuals can share 

rights and responsibilities, costs and benefits during the electoral campaign and throughout 

the legislative mandate. 

The theoretical inspiration for shared mandates is the delegated form of representation 

and direct democracy applied to the legislative power.  A shared mandate is a delegated model 

of representation (PITKIN, 1967), a type of promissory representation (MANSBRIDGE, 2003)1, 

and an example of the ambassador and the pared-down delegate type of the Rehfeld´s 

distinction of representativeness (REHFELD, 2009)2. In the trustee model, representatives are 

not expected to correspond strictly to the constituents´ preferences, but they rather have an 

ethical obligation toward what is considered “the general interest” (BURKE 1774; PITKIN 

1967). In a shared mandate the basic commitment of accountability and strict correspondence 

of what the supporting group wants and what the politicians does.  

In this form of delegated representation, the citizens determine the voting preference 

of their representative and the legislative activity. Shared mandates work under an agreement 

                                                           
1 Mansbridge (2003) have proposed new categories to study the representative models, breaking down 
the trustee-delegate dichotomy into four categories: promissory, anticipatory, gyroscopic, and surrogate. 
In the promissory type of representation “one would expect explicit promises to reflect points of 
congruence between constituents preferences and a representative´s future actions” (p. 526). 
 
2 In political theory, the traditional division between the trustee and the delegate model of representation 
suffered recent revision. Rehfeld (2009) proposed three distinctive variables: 1) aims; 2) source of 
judgement; 3) and responsiveness. Combined the three variables form eight ideal types of 
representation. The “ambassador” and the “pared-down delegate” are two types of representation that 
share pluralistic aims of defending constituents´ interest, and judgment dependent on the constituents´ 
preferences to consolidate the representative´s preferences. 
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between a legislative representative and citizens for cooperatively exercise the legislative 

power of a mandate. Shared mandate means that the legislative mandate does not belong to 

the political party or the incumbent representative but, in fact, to a group of citizens sharing the 

mandate, as can be seen in the chart below. 

 

Figure 1 – Shared Mandate simplified model. 

 

 

As shown in the above model, the structural elements of this form of representation can 

be presented as follows:  

(I) Parliamentarian3: the political actor who runs for and legally holds a legislative 

seat, sacrificing the political autonomy in favor of co-parliamentarians.  

Therefore, the political has to candidate to the legislature opens registrations to co-

parliamentarians to share onuses and bonuses of an election campaign and, if elected, to 

share the duties of the elected mandate.  

Once in office, the parliamentarian legally invested in the legislature keeps the 

commitment of abdicating the political autonomy to obey the co-parliamentarians preferences.  

Before voting on a legislative proposal, the parliamentarian opens a binding 

consultation to co-parliamentarians, in order to understand their position on the issue (ie: in 

favor, against).  

                                                           
3 In contemporary democracies the main parliamentary positions are councilor (at the municipal level), 
deputy (at the state and federal levels) and senator (at the state and federal levels). We have adopted 
the term Parliamentarian to indicate any legislative elected position. The term Representative could also 
be adopted. However “Representative” is sometimes used to refer to an elected official in the Executive 
power or non-elected forms representation (Rehfeld, 2005). We preferred not to use the term “Legislator” 
because it often receives the connotation of the whole Legislative body, not only the single legislator. 
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The parliamentarian is also entitled to express his/her own arguments and reasons, 

but the preferences of the group is peremptory. 

Then, the parliamentarian register in the parliament the final position of the 

understanding of all persons involved in the shared mandate. 

If the representative fails in keeping the commitment of casting the vote accordingly, 

co-parliamentarians and constituents may very likely punish the representative, by publicly 

denouncing his/her betrayal, and disapproving aspirations for reelection. 

(II) Co-parliamentarians4: group of citizens who participate in a shared mandate to 

collectively influence, and even determine, the parliamentarian´s position on plenary voting 

and/or other legislative activities. 

(III) Shared Mandate Statute: a shared mandate works as follows as agreement. In 

view of this, it is considered appropriate to draw up a letter of intent capable of delimiting who 

can be part, what is the minimum and maximum number of members, what will be the 

procedures adopted by the group, what are the obligations and duties of each one, etc. Thus, 

this document that it’s called of Shared Mandate Statute must clearly demonstrate the 

understanding of the 10 structuring variables that will be explored in the next chapter. 

 

3 The basic 10 variables to analyze the empirical experimentations of shared 

mandates. 

As can be seen, shared mandates are halfway between representative democracy and 

direct democracy for ongoing exercise of legislative power. Hence, shared mandates can take 

many formats in terms of initiative, size, eligibility, access, permanence, distribution and extent 

of power, costs, benefits, and decision-making process. Wherefore, it is necessary to delimit 

the general aspects of each of the 10 variables present in a shared mandate. 

 

3.1 Initiative.  

A shared mandate can originate with the initiative of one individual who aspires to a 

legislative position and decides to share this venture with other citizens. In other cases, a group 

of citizens can embrace a shared mandate as a strategy in campaigning and exercising a 

prospective legislative mandate.  

The definition of the Shared Mandate Statute and the selection of the candidate may 

also be an individual or collective matter. As a “contract”, the norms are agreed upon between 

the politician and the group of citizens.  

                                                           
4 The term can be adapted to the level of legislative power: co-councilor (local), co-deputy (state or 
national), or co-senator (state or national). 
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However, the proposal of norms can be advanced by the politician, leaving to the 

citizens the choice of adhering to it or not. This can happen especially when the politician takes 

the initiative of creating the shared mandate. When the shared mandate is a collective venture 

(ie: a group, a political party) it most likely follows a collective design of the norms.  

 

3.2 Size.  

Theoretically a shared mandate can range from two to millions (even billions) of people. 

The larger the group, the more plural is likely to be the mandate.  

Some shared mandates can impose barriers of entry for control´s sake. For example, 

a group of 10 citizens can form a shared mandate deciding that each will hold 10% of the voting 

power.  

Even if this setting is more plural than the traditional trustee model of representation, it 

can be accused as being an “interest group” or an “aristocratic representation” if compared to 

another shared mandate with 10.000 participant citizens, each one entitled to 0.01% of the 

shared mandate power. 

 

3.3 Eligibility.  

A shared mandate can create basic requisites for citizens to become participants. 

These requisites can be related to age (ie: blocking the participation of kids and teenagers not 

legally entitled to vote), territory (ie: blocking the participation of foreigners or citizens living in 

another district), membership to a certain political party, and, in a more closed fashion, the 

shared mandate can be limited to those with whom the politician is previously acquainted. 

Establishing these barriers to entry generates more control and predictability.  

However, it harms pluralism that could be reached by lowering the eligibility requisites. 

Thus, a shared mandate can choose to invite individuals to register based on eligibility criteria 

or, in a more open fashion, extend the invitation to all citizens, by registering in person or via 

the internet. 

 

3.4 Access (registration of participant citizens).  

As shared mandate is a collective endeavor. The sooner it is open for registration of 

citizens the bigger is likely to be the size of the group.  

Shared mandates aiming at pluralism, diversity and capillarity should be open to 

registration for new members before the registration of the candidacy, or at least during the 

campaign. Electoral campaigns are costly and burdensome. Thus, a bigger group of registered 

citizens has more resources to seek votes.  Opening the registration after Election Day is risky, 

because it can attract individuals seeking to capture the successful mandate. It can also create 
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an over cautious behavior of potential participant, who may wait and see the campaign results, 

strategically avoiding the harshness of the electoral campaign.  

The registration of participant citizens can close before the registration of the 

candidacy, during the electoral campaign, after the elections, or even stay open throughout 

the mandate. The consequence of this decision is significant to the structure and feasibility of 

the shared mandate. The sooner it is closed, the stricter is the control upon the mandate. If the 

registration closes before campaigning, it may lose the opportunity to engage citizens in 

campaigning efforts.  

Alternatively, the registration can be set to close at a certain point during the campaign 

(ie: one week before Election Day), avoiding last minute opportunists, at the same time as 

stretching the opportunity for campaigning engagement. If the registration of citizens closes 

after the election or never closes, the mandate is certainly more likely to become more plural. 

However, it may also risk being hijacked by an organized lobby group, spoiling the original 

purpose of the shared mandate.  

 

3.5 Permanence (expelling undesired co-parliamentarians). 

 There might be situations in which one or more participant citizens refuse to follow the 

shared mandate statute5. For continuation of membership, the group can establish an expelling 

mechanism based on assiduity (ie: expelling those who do not participate frequently at virtual 

or face-to-face meetings), on effort (ie: expelling those who did not collaborate during the 

electoral campaign), on performance (ie: expelling those who failed in gathering votes in their 

neighborhoods or districts), on ethics (ie: expelling bigots) and other forms of criteria for 

discontinuation of membership.  

The Shared Mandate Statute can create looser norms for expelling, or not establish 

expelling norms at all, permitting all registered citizens to continue as long as they wish. 

Naturally, there are motivational risks and effects on group cohesion if the shared mandate 

establishes a wide-open perpetual membership. 

 

3.6 Distribution of power (the weight of the parliamentarian in relation to co-

parliamentarians.)  

As shared mandate requires at least two persons, the maximal share of power granted 

to the incumbent legislative representative is 50%. An egalitarian shared mandate distributes 

                                                           
5 The statute sets norm for the operation of the shared mandate, stating rights and responsibilities to 
the legislator (politician) and to the participant citizens. It can also define the size, eligibility, access, 
requisites to permanence, distribution and extent of power, costs, benefits, and decision-making 
process. 
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equal shares of power among all participants (ie: 1% for all 100 members of the shared 

mandate).  

A Shared Mandate Statute can also dictate giving no voting power to the incumbent 

politician, giving the voting power only to participants. In this scenario, the parliamentarian acts 

just as a mouthpiece of the group.  

The statute, however, can be designed as to distribute power unevenly among 

participants, as for example giving more voting shares according to some criteria, like 

performance, political status, or other hierarchical or symbolic categories (ie: junior, senior, 

honorary, etc.), policy area categories (ie: health experts with power to vote on health policies), 

and other sorts of categorization. An egalitarian shared mandate has only two categories: the 

politician and the participants, with equal distribution of power among them. 

 

3.7 Extent of power:  

A shared mandate requires voting power to participants, in order to inform the 

incumbent legislator on how to cast the vote when the bill reaches the plenary/floor. For 

practical reasons, the shared mandate statute can restrict the number or the content of 

proposed legislation to be scrutinized by citizens, trusting some of the voting power to the 

legislator. Even if difficult, the statute could mandate every single proposed piece of legislation 

to be first analyzed and decided by the participant citizens.  

The Shared Mandate Statute can also extend the power to citizens to intervene in 

legislative activities in special committees, or by permitting the submission of legislative 

proposals, or by collectively writing entire legislative proposals.  

Information and communication technology (ITC) applied to democracy allows 

collective text building, and it can be applied to political actors geographically dispersed, taking 

advantage of the creativity, technical skills and educational expertise of the crowd.  

 

3.8 Sharing costs and benefit. 

Every democratic system has specific rules on donation and sources of resources to 

electoral campaigns.  

In countries where individual or corporate donations are permitted, the Shared Mandate 

Statute may adopt a strategy of splitting the costs among citizens. The cost sharing system 

could be partial or total. Alternatively, the group can make a decision that the funding should 

come from the political party or the government, prohibiting the share of campaign costs among 

participants.  

Anais III Encontro PDPP -  Página 33



10 
 

The Shared Mandate Statute may dictate the obligation for the incumbent politician to 

share his/her salary or stipends among citizens. This possibility is also dependent on the norms 

of each political system.  

The motivational effect of sharing costs and benefits in a shared mandate is hard to 

predict. One can hypothesize that participants would work harder to win the election as an 

instrumental reaction to expecting a share of the salary in the future. However, the creation of 

this instrumental rationality could also deter those who would join the shared mandate for 

substantive reasons (ie: to support an ideology of a voluntary and horizontal way of political 

engagement). Other than salary and stipend resulting from the mandate, non-material benefits 

may also be shared, like access to the parliament, office space, media exposure, etc. 

 

3.9 Decision-making process.  

A shared mandate uses a collective decision-making process. Political theory offers 

two contending forms of decision-making:  

a) the aggregation of preferences, where individuals evaluate and decide according to 

their preferences, and the decision is reached by counting votes using majority rule; and, 

b) deliberation, where individuals express their points of view, exchanging reasons and 

arguments through consensus building.  

Both processes have pros and cons; aggregation of preferences respects individual 

preferences and is more likely to build a decision with minimal coordination costs; deliberation 

has the advantage of mutual education through a communicative process to reach a deeper 

understanding of the issue at hand. The distribution of power in terms of percentage of vote 

for each citizen is a minor issue in a deliberative setting, because the focus is on consensus 

building. However, consensus building can prove particularly difficult in the case of virtual 

meetings and on politically intense issues. A contingency model or mixed model using both 

deliberation (if consensus can be reached) and aggregation of preferences (if consensus is 

impossible) may be established in the shared mandate statute.  

 

3.10 Interaction mechanism.  

The interaction between the politician and his fellow participants in the shared mandate 

can be face-to-face, virtual or mixed. At the local level, city councilors can boost the frequency 

and intensity of interactions by creating weekly meetings with citizens to deliberate on the 

issues in the city council´s agenda expected for the coming week. Either local, state or national 

representatives may build, or adapt, an on-line platform or application software to post and 

discuss issues before the politician casts his/her vote in a plenary session.  
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Technically, it is easy to use such virtual platforms to upload documents to inform 

decision-making, creating a virtual forum of discussion, and voting for or against a proposed 

legislation. If virtual interaction may be less ‘human’ than face-to-face debates, it may be the 

only way to operationalize the participation of a large number of geographically dispersed 

citizens.  

The shared mandate statute can also adopt mixed forms of interaction, including virtual 

interaction for less politically divisive issues, and face-to-face interaction for politically hot 

issues. In addition, the shared mandate can work without interaction among citizens, like in the 

case of consultation through polling the opinions of the constituency. 

 

The following chart summarizes some aspects of all variables discussed. 

 

Figure 2 – Variations of shared mandates 

 

 

4 Experimentation of shared mandates in different countries. 

The experimentation of using shared mandate has already started in several 

democracies. Initiatives using shared mandates for campaigning and exercising legislative 

power are already under way in different political systems like in Sweden, Australia, Argentina, 

Brazil, United States, United Kingdom, Spain and Italy.  

 

4.1 Sweden. 

In Sweden, Demoex (Democracy Experiment) won a legislative seat in 2002 in the 

municipality of Vallentuna, suburbs of Stockholm, using a web-based shared mandate system.  

All citizens from that municipality were eligible to register on-line, debate and vote on 

proposed legislation in order to inform, one day earlier to the plenary vote, the position of the 

representative Parisa Molagholi (NORBÄCK, 2012).  
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Their participation was restricted only to hot politically intense issues chosen by the 

registered citizens. Citizens from other parts of the country or the world could register too, but 

they did not have power to vote. Once registered to participate and vote on-line, the 

participants could be expelled in case of diverting or disturbing the debate with improper or 

unethical comments.  

The party was successful in the 2006 and 2010 local elections, and Per Norbäck, the 

party leader held the legislative seat in Vallentuna. In order to boost participation, Demoex 

shared a portion of the parliamentarian monthly salary with the most contributive participant. 

In 2014, Demoex merged with Aktiv Demokrati forming a national party named 

Direktdemokraterna (Direct democrats), but eventually lost the regional seat in the 2014 

election.  

 

4.2 Australia. 

In Australia, the political party Online Direct Democracy (ODD) has used the shared 

mandate strategy in the 2007, 2013, and the 2016 general elections, but was not successful.  

Formerly named as “Senator Online”, Online Direct Democracy uses aggregation of 

preferences through on-line polling of the registered members. Every registered Australian 

voter, not affiliated to other Australian party, is allowed to join the ODD as a party member or 

as poll member, with equal voting power.  

The ODD e-democracy tool allows party members and polling members to simulate 

voting on proposed legislation in the Pollyweb plataform. According to the ODD Statute, if 

elected the representative would follow preferences of the registered citizens, or abstain voting 

if the consultation do not reach 100.000 on-line votes, or the majority could not reach 70% or 

higher proportion.  

 

4.3 Argentina. 

In Argentina, Partido de la Red ran for the 2013 local elections of Buenos Aires. The 

requisite for registration in the system was territorial, restricted to any citizen living in the District 

of Buenos Aires. Participants can also submit policy proposals via web and rank and comment 

on the submitted proposals in order to establish a list of priorities.  

In the 2013 elections Partido de la Red had 2.511 co-parlamentarians registered at the 

DemocracyOS and received 22.000 votes, which were not enough to get elected. Even though 

not successful in its first electoral appearance, the political party is organizing for the next 2017 

elections proposing again an on-line shared mandate using DemocracyOS, an independently 

developed e-democracy tool.  
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4.4 Brazil. 

In Brazil, Leonardo Secchi ran in the 2014 elections for State Legislator along with 472 

Co-Deputies. The shared mandate was open for registration of any citizen living in Santa 

Catarina, a state in southern Brazil.  

The registration remained open until the week before Election Day. The permanence 

of co-deputies was based on assiduity in the weekly on-line meeting on Facebook. Every co-

deputy would have the same proportion of the voting power using majority rule through a web 

based voting system (Sistema de Mandato Compartilhado – SMC). Secchi received 8.010 

votes, not sufficient to seize the legislative seat. 

In 2016 elections 61 candidates competed for the position of municipal legislator in 

several Brazilian cities. Four candidates were elected in different cities of the State of Santa 

Catarina: Mafra, Blumenau, Barra Velha, Joaçaba. 

Table 1 summarizes the experiences with shared mandates in the different countries.  

Table 1: Experiences of shared mandates.

 

 

4.5 Other countries. 

Other experimentations of direct democracy through electronic voting already exist in 

in Spain (Partido X), in England (Online Direct Democracy) and in Italy (Democratici Diretti), in 

Iceland (Pirate Party).   

In the United States, Bob Ross was an independent candidate in 2010 for 

Congressman in the Ohio 16th District. He run with a platform named “Majority Votes Rule”, in 

which he promised to consult the citizen´s in his district before casting a vote in proposed 

legislation in Congress. The consultation would be undertaken trough a “trusted neutral 

company and the results published on-line and in the major area newspapers” 

(MajorityVotesRule, 2010). The candidate was unsuccessful in the elections 2010 elections. 

Experiences Demoex Online Direct Democracy Partido de la Red Leonardo Secchi

Variables | Contry Sweden Australia Argentina Brazil

Initiative The party The party The party The politician

Size 273 550 (ordinary members) 2511 472

Eligibility
Limitation by territory 

(municipality)

Limitation by territory 

(country, not registered in 

other political party)

Limitation by territory 

(district)
Limitation by territory (state)

Access Unlimited Unlimited Unlimited During the electoral campaign

Permanence Expelling based on ethics No expelling process No expelling process
Expelling based on assiduity 

demonstration of effort and ethics

Distribution of power Equal Equal Equal Equal

Extent of power

Voting in some legislation that 

arrive at the plenary (chosen by 

the co-parliamentarians)

Voting in some legislation 

that arrive at the plenary 

(at least 100.000 votes or 

70% or more majority)

Voting, proposing ideas 

and writing legislative 

proposals

Voting, proposing ideas and writing 

legislative proposals

Sharing of costs and 

benefits
Sharing of benefits None None None

Decision-making 

process
Aggregation of preferences

Aggregation of 

preferences

Aggregation of 

preferences
Aggregation of preferences

Interaction 

mechanism
On-line On-line On-line On-line
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5 Positives and negatives aspects of the Shared Mandates  

According to individual testimonies and website information available at political parties 

using shared mandate, there are three main driving factors for the adoption of shared 

mandates: (1) a more informed, critical, and politically conscious citizenry, (2) availability of e-

democracy tools; (3) lack of trust in the capabilities of the traditional model of representation.  

However, as is well known, any strategy can have both positive and negative aspects. Below, 

we will present some reflections on the possible unfolding of the shared mandate. 

 

5.1 Potential benefits 

Besides, compared to the traditional trustee model of legislative representation, the 

shared mandate can bring some potential benefits: 

Social control: in a shared mandate, the representative´s voting preference is 

determined by those sharing the mandate, empowering constituents to hold elected legislators 

accountable and bound to collective interest. Through shared mandate the principal 

(constituents) can have immediate control over the agent (representative), instead of waiting 

for the next electoral cycle to reward or punish the representative at the ballot. 

Lower campaigning costs: the campaigning costs are potentially lower because 

shared mandate creates an expectation of power sharing with co-parliamentarians, motivating 

them to work voluntarily in gathering votes for themselves and for the group. Crowdfunding 

and crowdsourcing are also likely to curb campaigning costs. 

Increased campaigning capillarity: a shared political campaign potentially touches 

more people than a single candidate campaign. Parliamentarian and co-parliamentarians have 

different backgrounds and connections in terms of family, organizations, social class, and 

community. Thus, they have access to different networks, and it may increase the capillarity 

and number of votes at the ballot. 

Increased plurality of interest: a functioning shared mandate receives complaints, 

demands and feedback from a variety of groups, making the mandate closer to a “general 

interest”, if compared to corporatist and geographically localized individual mandates. 

Better legislative proposals: a multidisciplinary team of co-parliamentarians can boost 

the mandate with ideas and build solid legislative proposals using collective intelligence 

(Brown, Lauder, 2000). 

Balanced political views: the diversity of principles, points of view and interests of the 

co-parliamentarians makes the shared mandate more likely to a balanced political position. 

The implementation of shared mandate does not depend on changes in the election 

rules or overhauls of the political system in most of the contemporary democracies. As a 
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voluntary commitment, the politician or the party can adopt it as a mechanism to prescribe its 

decision-making in legislative chambers.  

As a matter of fact, politicians and their parties in a traditional trustee model of 

representation already consult their constituents using polls, focus groups, petitions and the 

like, in order to discern what constituents want them to represent. The qualitative difference of 

shared mandate is the commitment between parliamentarian and co-parliamentarians that the 

former consult and obey the latter while in office. It is a political commitment to binding 

consultation of constituents before taking any position in the parliament. 

 

5.2 Negatives consequences 

Shared mandating brings along some risks as well. As a scarcely tested model of 

representation, it is difficult to foresee behavior, and unintended consequences may follow. 

However, some negative consequences are anticipated and they are discussed below: 

Instintive voting: decisões individuais nem sempre são informadas o que leva a 

decisões coletivas ruins. Em processo de agregação de preferências (Voto instintivo) o 

mandato compartilhado pode chegar a decisões que validem preconceitos e valores 

socialmente reprováveis. Uma estratégia para isso é criar um ambiente deliberativo onde 

ocorra troca de ideias, razões e argumentos para então tirar uma decisão mais informada do 

grupo. 

Information costs: a representative is an elected official paid to gather information 

and make decisions on public policy. Gathering information takes time and effort. In a shared 

mandated there is the risk that co-parliamentarians will not have enough time, information and 

skills to build a qualified individual or collective decision. One possible solution to this problem 

is reducing the number or the content of proposed legislation which will be scrutinized by co-

parliamentarians, so there will be more time and resources to invest in those high stake 

decisions.  

Another way to reduce information costs is for the parliamentarian´s office to make 

available useful information on the policy issue at hand (analytical reports, previous legislation, 

press releases, etc.), so the co-parliamentarians can read it before expressing their 

preferences. But even this service can lead to manipulation of information, with the risk of the 

representative supplying reports supportive of his/her own political preference. 

Conflicts with constituents: the constituency of a shared mandate is not likely to 

coincide with the group of co-parliamentarians. The shared mandate can make extra effort in 

inviting all constituents to be part of it, but it will hardly reach everyone. Additionally, if the 

shared mandate has no screening or filtering process for registration it may well be captured 
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by citizens of other political communities, ideologies, or political parties not related to the 

original group of co-parliamentarians.  

This consequence is similar to the agency problem in the traditional trustee model of 

representation, in those cases where politicians and the political parties vote against the 

constituency´s preference.  

In order to minimize the risk, the electoral campaign has to make explicit the 

commitment to translate the co-parliamentarians´ will into plenary votes, informing all that 

neither the political party, nor public opinion, nor a fluid concept of “constituency” controls the 

mandate. The voter has to be aware that he/she is electing a group of co-parliamentarians.  

Conflicts with the political party: Shared mandate can cause resistance by political 

parties that dominate the votes of their representatives. In parliamentarian systems, for 

instance, political parties command the individual representatives agents of the party. In these 

situations, a political party may likely retaliate and even expel representatives who do not follow 

their orientation in the parliament. Shared mandates are more likely to be implemented by 

independent candidates or in political parties more horizontally organized and more open to 

innovation in political representation. 

Higher transaction costs: a political party is an institution built, among other things, 

to diminish transaction costs in public decision-making. Transaction costs are likely to increase 

both internally, within the group of the shared mandate, and externally, among parties in the 

parliament, because of the number and diversity of people needed to reach agreement. If many 

representatives adopt the shared mandate system, the negotiation costs in parliament can 

increase significantly. 

 

5.3  Evaluating. 

It is know that direct democracy has been criticized (REGONINI, 2005, CURINI, 2005) 

also the legislative power (POWER, 2012). Based on 

 Schumpeter´s political view (1947), direct democracy is seen as feasible for local level 

politics, as the population can engage in face-to-face discussion, and it is hard to implement 

in debates regarding national issues (BERAMENDI, 2008; LADNER, 2002; DRUMMOND, 

RUSSELL, 2001).  

Deliberation, the argument goes, embodies undemocratic traits, like decision-making 

captured by actors with more resources (time, information, organization), creating elitist effect 

and “silent losers”. Also, deliberation gives the opportunity for citizens to speak and listen, 

exchange reasons and arguments in an effort to build consensus. With deliberative practices, 

the expectation is that policymakers and policytakers can learn from each other, exchange 
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views, ease conflicts, and build politically feasible public decisions through communication and 

negotiation. 

Besides, today´s reality in western democracies is very different from that in the past, 

and even different from 20 to 30 years ago. Today citizens are better educated than in the 

past. The illiteracy rate has dropped in all countries (UNESCO, 2013), from 1985 to date, as 

the years of education have increased Citizens have never before had such wide and broad 

access to information as today.  

Internet has provided a range of sources of information, enabling citizens to be informed 

about political matters. Today´s population is more informed about government, institutional 

issues, and it has diminished the information asymmetry between representatives and 

constituents.  

According to Dalton (2007), new generations of citizens are less prone to the exercise 

of voting on Election Day, but they are increasingly engaging politically in different ways. The 

younger generations want more choices, want a direct impact on politics and want to see their 

representatives correspond to their preferences.  

Subirats (2011) predicts that this new generation of citizens/voters will no longer accept 

the distinction between policymakers and policytakers, and they are already claiming a place 

as “everydaymakers” of political decisions.  

Nowadays there are tools of electronic democracy (e-democracy) to facilitate 

deliberation and aggregation of preferences. Direct democracy has been historically accused 

of shortcomings in public decision-making because of its costs and difficulty of implementation, 

especially in decision-making in national issues (SCHUMPETER, 1947). Information and 

Communication Technology (ICT) is already available in virtually all democracies. It has 

diminished the costs of collective decision-making as the citizens can openly discuss, vote and 

even build consensus via virtual forums.  

The adoption of ICT to support democracy has also been boosted recently in several 

countries (HILBERT, 2009; SIEBES, 2010). Voters in a distant district have the opportunity to 

verify whether their representatives in the capital are behaving accordingly. The availability of 

information though websites, newspapers, and reports from watchdog institutes has also 

strengthened political accountability.  

Finally, expectations on the trustee model of representation have been partially 

frustrated in several countries. Politicians were expected to represent both the local (district, 

state) and the general interest. However, the trust in the legislative power and in politicians 

around the world is at the lowest point in many countries (POWER, 2012). In fact, according 

Power (2012), based on the survey of the International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA) Parliament and democracy in the twenty-first century showed that 
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parliaments were less trusted than other institutions of government in various regions of the 

world. 

Related to this, there is an increasing speed of social changes also affecting 

constituency´s preferences, making it harder for representatives to keep track of 

constituency´s mood. The trustee model has been lasting because reelection every two or four 

years was enough for citizens to punish representatives who were inattentive to the changes 

of constituency´s preferences. But not anymore. 

 

6 Conclusions 

Representative democracy and direct democracy can be combined to overcome mutual 

limitations. Shared mandate is a strategy to bridge this gap through binding consultation of 

constituencies that inform and determine the representative´s position in legislative matters.  

This essay has shown the variations of shared mandate formats in terms of initiative, 

size, eligibility, access, permanence, distribution and extent of power, costs, benefits, and 

decision-making process. The implication of these variables were analyzed as trade-offs 

between two normative values: pluralism and control.  

In sum, the potential advantages of adopting shared mandate are related to social 

control upon the parliamentarian, lower campaigning costs, increased capillarity and chances 

of success in a candidacy, increased plurality of interest, better legislative proposals, and 

balanced political views. Besides, as a voluntary mechanism, shared mandates are legally 

feasible under the current electoral and political regulations in most democratic systems.  

Shared mandates also entails potential risks, which include: the costs for gathering and 

analyzing information and making decision is spread among the participants in the shared 

mandate; potential conflicts between representatives with their constituents and with political 

parties, and there are higher transactions costs for both internal decisions and for the political 

negotiations in the legislature.  

Nevertheless, we have identified three factors furthering the advance shared 

mandates: (1) the increasing ability of the population in term of education, information and 

perspective makes individuals more qualified to intervene in public decisions (2), the 

proliferation of information and communication technology (ICT) diminishes the costs and 

enables a more frequent and substantive relationship between citizens and representatives, 

(3) the crisis of representation motivate citizens to hold elected officials accountable through 

renewed models of political delegation.  

The current lack of trust in elected representation and the limitations of direct 

democracy are creating a political environment which is more receptive to the proliferation of 

shared mandates experiments, in its many formats and in several countries. 
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The recent experimentation with shared mandates under way in Europe, North 

America, Latin America and Oceania are to be followed. Even if they have not become 

mainstream political practice, there is room for optimism in diffusion of shared mandate for its 

potential to bring a competitive edge for politicians and political parties as a campaign strategy, 

and to enable a more accountable and responsive legislature. 

Representative democracy was a human invention to synthesize the interests of the 

masses. Direct democracy was also a human invention to give citizens a say in the elaboration 

and evaluation of public policies. Both are traditional and complementary forms of democracy, 

with potentialities and limitations. And so is the shared mandate system. Responsible empirical 

experimentation and creative theoretical development are necessary to build and spread 

shared mandates as tools to deepen democracy. 

In these times of co-creation, co-working, co-housing, car-sharing, crowdsourcing, 

crowdfunding and crowdsensing, the natural political innovation is ‘crowdvoting’ through 

shared mandates. In this conceptual row, shared mandates powered by the crowdvoting allows 

the participation aimed at getting feedback from users on a particular topic or issue, for which 

the participants contribute their opinion or evaluation (GARRIGOS-SIMON; GIL-PECHUÁN; 

ESTELLES-MIGUEL, 2015). 

For a shared mandate to work properly it ought to have a statute, designed either before 

the registration of the candidacy, during the electoral campaign, or after the electoral 

campaign. If the registration of additional citizens happens during the campaign or after the 

elections, it is important to have at least a draft of the statute before the registration of the 

candidacy, so the details of operative norms and incremental changes to the whole document 

can be decided by the group during the campaign or after the election. norms of the shared 

mandate that regulates its basic features in terms of initiative, size, eligibility, access, 

permanence, distribution and extent of power, costs, benefits, and decision-making process. 

The combination of all these ten variables represents the infra-structure of a shared mandate. 

There is an underlying trade-off between pluralism and control in deciding on each of these 

variables. 

A radically pluralistic shared mandate is designed with openness and no restrains in all 

variables. Perhaps too optimistic, a radically pluralistic shared mandate is initiated by 

constituents, its statute is collectively designed and the candidate collectively chosen by the 

co-parliamentarians, there is no barrier of entry of any kind for new constituents to join the 

shared mandate at any time, with no requisites, categorization or expelling process of its 

members, in order to give each one the same amount of power for voting and engaging in all 

legislative activities along with the parliamentarian in deliberative processes using both virtual 

and face-to-face meetings. 
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In the other extreme, a radically controlled shared mandate is designed to grant strict 

control in all the aforementioned variables. This sort of shared mandate is initiated by the 

individual who designed the shared mandate statutes, who opens participation to a few 

previous acquainted co-parliamentarians who gain less share of power compared to the 

candidate/parliamentarian. The co-parliamentarians are permitted to participate only in voting 

on some legislative proposals that reach the plenary. If co-parliamentarians are not able to 

reach a minimal standard of effort or performance they are subject to expulsion. This radically 

controlled design may be considered just a strategy created by an individual or interest group 

eager to capture a legislative seat in order to pursue private interests. 

Naturally, intermediate designs of shared mandate combine the expectations of 

pluralism and control, one offsetting the other. A number of shared mandate designs derivate 

from the combination of the categories discussed. A share mandate is designed according to 

the contextual needs and normative beliefs of those adopting it. 

Finally, as demonstrated along this essay, once respected the contextual peculiarities, 

shared mandate provides de structural elements that can combine in harmonic way the 

expectations of citizens and de legitimacy of the parliamentarians in public problem solving 

process in societies with declining confidence rates in the classical model of parliamentary 

representation and increasing levels of education, expansion of technological development 

and political engagement. 

 

6 REFERENCES 

BROWN, Philip; LAUDER, Hugh. Collective intelligence. In SCHULLER, Tom; BARON, 
Stephen; FIELD, John. Social capital: a review and critique. Social capital: Critical 
perspectives, p. 1-38, 2000. 

BERAMENDI, Virginia, et al. Direct Democracy. IDEA, International Institute for Democracy 
and Electoral Assistance, 2008. 

BURKE, Edmund. 1889. Speech to the Electors of Bristol on his being declared by the 
sheriffs duly elected one of the representatives in parliament for that city. in BURKE, 
Edmund. The Works of the Right Honorable Edmund Burke. Vol. 2. Boston: Little Brown, 
1889. 

COHEN, J. Deliberative Democracy and Democratic Legitimacy. pp. 17–34 in COHEN, 
Joshua; HAMLIN, Alan; PETTIT, Philip. The good polity. The good polity, 1989. 

CURINI, Luigi. Vox populi-vox dei?(Alcuni) limiti e (alcuni) paradossi della pratica 
deliberativa. Rivista italiana di scienza politica, v. 36, n. 2, p. 231-258, 2006. 

CROZIER, Michel; HUNTINGTON, Samuel P.; WATANUKI, Joji. The crisis of democracy. 
New York: New York University Press, 1975. 

DALTON, Russell. The Good Citizen: How Young People are Transforming American 

Politics. Washington, DC: CQ Press. 2007. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 44



21 
 

DRUMMOND, Andrew; RUSSELL J. Dalton; WILHELM P. Burklin. Public opinion and 
direct democracy. Journal of  Democracy. 2001. P. 141-153. 

DRYZEK, John S., TUCKER, Aviezer. Deliberative innovation to different effect: 
consensus conferences in Denmark, France, and the United States. Public Administration 
Review, vol. 68, n. 5, 2008, pp. 864-876. 

FUNG, Archon, WRIGHT, Erik Olin. Thinking about empowered Participatory 
Governance, in FUNG, Archon, WRIGHT, Erik Olin, Deepening Democracy: Institutional 
Innovations in Empowered Participatory Governance. London: Verso, 2003. 

GARRIGOS-SIMON, Fernando J.; GIL-PECHUÁN, Ignacio; ESTELLES-MIGUEL, Sofia 
(Ed.). Advances in Crowdsourcing. Springer International Publishing, 2015. 

HILBERT, Martin. The Maturing Concept of E-Democracy: From E-Voting and Online 
Consultations to Democratic Value Out of Jumbled Online Chatter, Journal of Information 
Technology and Politics, vol. 6, 2009, pp. 87-110. 

LADNER, Andreas. Size and direct democracy at the local level: the case of Switzerland. 
Environment and Planning C: Government and Policy. 2002. P. 813-828. 

MANIN, Bernard, STEIN, Elly, MANSBRIDGE, Jane. On legitimacy and political 
deliberation. Political Theory, vol. 15, n. 3, 1987, pp. 338-368. 

MANSBRIDGE, Jane. Rethinking representation. American Political Science Review, vol. 
97, n. 4, 2003, pp. 515-528. 

NÖRBACK, Per. The little horse from Athens. Stockholm: Kindle Edition, 1992. 

REGONINI, Gloria. Paradossi della democrazia deliberativa. Stato e mercato, v. 25, n. 1, 
p. 3-32, 2005.  

REHFELD, Andrew. Representation rethought: on trustees, delegates, and gyroscopes in 
the study of political representation and democracy. American Political Science Review, vol. 
103, n. 2, pp. 214-230. 2009. 

PHARR, Susan J.; PUTNAM, Robert D.; DALTON, Russell J. A quarter-century of 
declining confidence. Journal of democracy, v. 11, n. 2, p. 5-25, 2000. 

PITKIN, Hanna Fenichel. The Concept of Representation. Berkeley: University of California 
Press. 1967 

_______. Representation and Democracy: Uneasy Alliance. Scandinavian Political Studies 
27(3). 2004. p 335-342. 

POWER, Greg. Global Parliamentary Report: The Changing Nature of Parliamentary 
Representation. United Nations Development Programme. 2012 

SCHMITTER, Philippe C. Reflections on political meritocracy: its manipulation and 
transformation, in BELL, Daniel A., LI, Chenyang (eds.) The east Asian Challenge for 
Democracy: Political Meritocracy in Comparative Perspective. New York: Cambridge 
University Press, 2013. 

SCHUMPETER, J., Capitalism, Socialism and Democracy. 2nd revised edition. London. 

1947. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 45



22 
 

SIEBES, Ronny. Parademo: e-Democracy based on a delegated expert selection process in 
a small-world network, in A.B. Sideridis and Ch. Z. Patrikakis (Eds.): e-Democracy 2009, 
LNICST 26, pp. 108–117, 2010. 

SUBIRATS, Joan. Otra sociedad, otra política? De “no nos representan” a la democracia 

de lo común. Barcelona: Icaria, 2011. 

UNESCO Institute for Statistics. Adult And Youth Literacy: National, regional and global 

trends, 1985-2015.Canada. UNESCO. 2013. 

UNIT, Economist Intelligence. Democracy index. EIU. 2016.  

WAMPLER, Brian. Participatory Budgeting in Brazil: contestation, cooperation, and 

accountability. University Park: The Pennsylvania State University Press, 2007. 

ZUQUETE, José Pedro. This is what democracy looks like: is representation under 

siege?, New Global Studies, vol. 6, n. 1, 2012, pp. 1-17.  

Anais III Encontro PDPP -  Página 46



 
 

III Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas 

30/05 a 02/06/2017, UFES, Vitória (ES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 02 - Igualdade e legitimidade: debates sobre participação e representação política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interfaces socioestatais na política nacional de salvaguarda do patrimônio imaterial no 
Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corina Maria Rodrigues Moreira 

IPHAN MG 

PUC Minas/Doutorado em Ciências Sociais/Bolsista FAPEMIG 

 

 

 

Anais III Encontro PDPP -  Página 47



 
 

 

 
 
 

RESUMO 

 
 
 
 
Levando em consideração que a participação social se configura como um dos 

eixos estruturantes da política nacional de salvaguarda do patrimônio imaterial, e que 
essa participação se concretiza em estruturas e dinâmicas diversificadas, para além dos 
formatos consolidados em torno do conceito de instituições participativas, proponho, 
nesta apresentação, algumas reflexões – preliminares, porque inseridas em pesquisa 
de doutoramento ainda em andamento – sobre as possíveis contribuições que o 
conceito de interfaces socioestatais pode nos trazer para a compreensão da diversidade 
de práticas participativas que caracterizam essa política pública, especialmente no que 
diz respeito à pluralidade de atores aí presentes e aos diálogos que se estabelecem 
entre conhecimentos, critérios e posições sociais e políticas diversos, nos quais saberes 
e poderes são mobilizados e novos saberes – e decisões – são produzidos com vistas 
à efetivação de uma política pública. 
 
Palavras-chave: patrimônio - participação - socioestatal 
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Introdução 

 

O patrimônio imaterial é definido, pela Unesco, como “as práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, 

objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, 

os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu 

patrimônio cultural” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A 

CIÊNCIA E A CULTURA, 2003),1 e sua salvaguarda foi instituída no Brasil com a 

publicação do Decreto 3.551, de 04/08/2000, que Institui o Registro de Bens Culturais 

de Natureza Imaterial que Constituem Patrimônio Cultural Brasileiro, cria o Programa 

Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências, parte da política de proteção 

ao patrimônio cultural brasileiro estabelecida no país desde finais dos anos 1930.  Um 

dos eixos constitutivos da política de patrimônio imaterial, aliado à perspectiva 

etnográfica que a orienta, é a participação social, consubstanciada em várias de suas 

normativas e que se apresenta em grande diversidade de formatos, mais ou menos 

institucionalizados – comitês gestores, pesquisas participantes, seminários, reuniões, 

encontros, consultas públicas, dentre outros –, e de atores – representantes das 

comunidades produtoras das expressões culturais patrimonializadas, organizados ou 

não em associações formais; organizações da sociedade civil as mais diversas, afeitas 

às expressões culturais em questão; pesquisadores –, articulando ainda um sem 

número de instâncias e órgãos governamentais em sua execução.   

Essa política está inserida em um contexto de complexificação das demandas 

democráticas – expressas no processo de redemocratização e de afirmação da 

democracia após o fim do Regime Militar implantado em 1964 e a partir da promulgação 

da Constituição, em 1988 –, no qual a ampliação e aprofundamento das práticas 

participativas passam a ser considerados como um “traço característico de nossa 

institucionalidade democrática contemporânea” (PIRES, 2013, p. 35-36), que se faz 

sentir nas diversas formas de interação entre Estado e sociedade presentes nos 

desenhos institucionais de âmbito local, estadual e federal disseminados no país 

especialmente a partir dos anos 1990.  Essa diversidade de formatos de interação entre 

Estado e sociedade concretiza-se na “multiplicação de espaços de informação, consulta 

e participação” (HEVIA, VERA, 2010, p. 59-61, tradução minha) que, para além das já 

consolidadas instituições participativas – como conselhos, conferências e orçamentos 

                                                             
1 Em 2003 foi publicada, pela Unesco, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial, da qual o Brasil é signatário desde 2006, conforme o Decreto nº 5.753, de 12 de abril 
de 2006, que “Promulga a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 
adotada em Paris, em 17 de outubro de 2003, e assinada em 3 de novembro de 2003”. 
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participativos –, caracterizam os arranjos próprios a uma série de processos de 

produção de políticas públicas contemporaneamente no Brasil2 e conformam novas 

perspectivas para os estudos sobre democracia e participação no país. Afirma-se, 

assim, uma conjuntura que alguns autores têm caracterizado como “pós-participativa” 

(LAVALLE, 2011; SOUZA, PIRES, 2012; PIRES, 2014b), na qual o conceito de 

interfaces socioestatais aparece como instrumental analítico capaz de ampliar a 

compreensão do leque de possibilidades de diálogo entre Estado e sociedade para 

“além da participação de atores sociais em fóruns públicos”, característica das já 

referidas instituições participativas.   

Considerando interface como um conceito que se refere a espaços “de 

intercâmbio e conflito em que certos atores se relacionam não casual mas 

intencionalmente” (HEVIA; VERA, 2010, p. 61), ao associar a ele o qualificativo 

socioestatais define-se quais atores estão sendo colocados em relação – atores sociais 

e estatais –, abrindo-se caminho profícuo para a compreensão das “múltiplas e variadas 

arquiteturas institucionais [existentes] para o encontro entre atores estatais e atores 

sociais na produção de políticas públicas”.  Chama-se assim a atenção, portanto, para 

“o conhecimento ou conteúdo produzido nesses processos, deixando em aberto as 

características e os formatos dessa interação (sejam coletivos ou individuais), os 

procedimentos adotados e os resultados produzidos (seja negociação, decisão, 

expressão de conflito ou troca de informações)” (PIRES, 2014b, p. 66), o que contribui, 

ao meu ver, para que possamos compreender a multiplicidade de sentidos, objetivos e 

funções que caracterizam os espaços e momentos de interação entre sociedade e 

Estado na produção de políticas públicas. 

Levando em conta o caráter preliminar das reflexões aqui apresentadas,3 este 

texto objetiva apresentar algumas das possibilidades que o conceito de interfaces 

socioestatais pode trazer para a compreensão da multiplicidade de formatos e atores 

que se fazem presentes na política de patrimônio imaterial, auxiliando na análise das 

características, potencialidades e limitações que a marcam no que diz respeito ao 

diálogo que se estabelece, nesses espaços, entre conhecimentos, critérios e posições 

sociais e políticas diversos que são aí mobilizados.  Para tanto, o texto será dividido em 

três seções, nas quais traço, em linhas gerais, o contexto histórico-legal da política de 

patrimônio imaterial no Brasil (I), a inserção da temática da participação social nessa 

política (II) e, para concluir, alguns dos eixos de reflexão que o conceito de interfaces 

                                                             
2 De acordo com pesquisa desenvolvida por Pires, “Dentre os programas federais implementados 
entre 2003 e 2010, 92,1% possuía pelo menos alguma forma de interação com a sociedade [...]” 
(PIRES, 2013, p.36).  
3 Porque diz respeito a pesquisa de doutorado ainda em andamento, no Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da Puc Minas, com previsão de defesa para 2019. 
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socioestatais proporciona para a compreensão das relações que aí se estabelecem 

entre sociedade e Estado (III). 

 

A política de patrimônio imaterial no Brasil 

 

As políticas contemporâneas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro nos 

remetem às décadas iniciais do século XX no país – quando foram criadas as primeiras 

Inspetorias Estaduais de Monumentos Históricos nos estados de Minas Gerais (1926), 

Bahia (1927) e Pernambuco (1928) –, mas seus princípios, metodologias e 

procedimentos estão assentados em uma tradição ligada mais diretamente ao 

pensamento modernista e ao Decreto-Lei 25, de 30/11/1937, que Organiza a proteção 

do patrimônio histórico e artístico nacional e constitui-se como legislação referencial até 

os dias atuais (FONSECA, 2005).  No entanto, ainda que consolidados, esses princípios, 

metodologias e procedimentos vêm sendo permanentemente reelaborados, visto que 

acompanham as transformações conceituais e a ampliação de direitos atinentes à 

cultura e à memória, que tiveram seu quadro legal e teórico significativamente ampliado 

especialmente a partir dos anos 1960 e 1970, não só no Brasil mas também em âmbito 

internacional.  Há, a partir dessa época, o que se costuma chamar de incorporação da 

perspectiva antropológica de cultura aos parâmetros, ações e reflexões relativos ao 

campo da proteção ao patrimônio cultural, ampliando-se, assim, o escopo das 

preocupações e da atuação a ele referentes (ABREU, CHAGAS, 2003; FONSECA, 

2005). As perguntas referenciais desse campo – o que, por que, como e para quem 

preservar – continuam, de modo geral, as mesmas; diferentes são, no entanto, as 

respostas dadas a elas e as ações concretas que orientam. 

No caso brasileiro, a Constituição de 1988 constitui-se como marco legal dessas 

políticas desde então e, também, como referência da ampliação conceitual acima 

referida: a adjetivação “histórico e artístico” proposta no Decreto-Lei 25 transforma-se 

em “cultural” a partir da Carta Magna – o que, em lugar de excluir, incorpora o histórico 

e o artístico como duas de suas dimensões, as quais entretanto não são mais as únicas.  

Dentre as múltiplas implicações dessa transformação na forma de nominação de 

patrimônio podemos perceber tanto a diversificação dos elementos que passam a ser 

considerados suscetíveis de patrimonialização quanto dos procedimentos para seu 

reconhecimento e proteção.   

Nesse contexto, as mudanças ocorridas no campo do patrimônio cultural 

consolidaram-se especialmente a partir de princípios do século XXI, quando foram 

firmadas, internacional e nacionalmente, novas perspectivas e instrumentos de proteção 

ao patrimônio, como, por exemplo, aqueles afeitos ao chamado patrimônio imaterial e 
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às rotas e paisagens culturais (CONVENÇÃO..., 2000; CONVENÇÃO..., 2003; BRASIL, 

2000; BRASIL, 2009).  No que diz respeito ao patrimônio imaterial, ainda que sua 

proteção tenha sido prevista pelo texto constitucional – que em seu artigo 216 afirma 

que o patrimônio cultural brasileiro constitui-se por “bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira” (BRASIL, 1988) – é apenas em 2000 que se inaugura uma política sistemática 

de proteção a essa categoria do patrimônio cultural brasileiro, com a publicação do 

Decreto nº 3551, de 04/08/2000, que Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial que Constituem Patrimônio Cultural Brasileiro, cria o Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial e dá outras providências.  No entanto, faz-se necessário destacar 

que ainda que referida a esta base legal, a política de patrimônio imaterial busca em 

fontes bem mais remotas as referências para a consolidação de seus discursos e 

práticas, remetendo a finais dos anos 1930, quando Mário de Andrade, ao elaborar o 

anteprojeto que previa a organização do campo da preservação do patrimônio cultural 

no país já incluía, em suas reflexões, a dimensão intangível do patrimônio ao indicar a 

proteção de manifestações da cultura popular, do folclore e da cultura indígena.4   

Essa dimensão, no entanto, foi excluída do Decreto-Lei 25/1937, que criou o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/SPHAN e instituiu o tombamento 

como principal instrumento legal voltado à preservação do patrimônio histórico e artístico 

nacional, privilegiando seus aspectos materiais (FONSECA, 2003, 2005; GONÇALVES, 

1996; RUBINO, 1996). Entre as décadas de 1940 e 1960 os debates a respeito da 

cultura popular e dos modos de vida tradicionais centraram-se na perspectiva do 

folclore, e contribuíram, sobremaneira, para o registro, a documentação e a própria 

permanência de muitas das manifestações da chamada cultura popular que persistem 

ainda hoje.  Esse debate foi intensificado em meados dos anos 1970, época em que, 

como dito anteriormente, foi incorporada ao campo do patrimônio e da cultura popular 

uma visão antropológica da cultura, quando a temática da diversidade cultural se 

transforma em um dos eixos dos discursos e das ações das políticas culturais, de 

                                                             
4 Em 1936 o Ministro da Educação, Gustavo Capanema, pede que Mário de Andrade elabore um 
projeto de lei para a proteção do patrimônio cultural brasileiro. Mário apresenta, então, um projeto 
que define o Patrimônio Artístico Nacional como “todas as obras de arte pura ou de arte aplicada, 
popular ou erudita, nacional ou estrangeira, pertencentes aos poderes públicos, a organismos 
sociais e a particulares nacionais, a particulares estrangeiros, residentes no Brasil” (ANDRADE, 
2002, p. 272), operando uma visão ampliada de arte, que não se restringe aos objetos mas 
estende-se à ação e ao processo de criação, incluindo aí a dimensão intangível dos bens 
culturais e sendo, por isso, considerado um visionário da contemporânea noção de patrimônio 
imaterial. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 52



 
 

maneira geral, e das políticas de patrimônio, em particular, tanto em âmbito nacional 

quanto internacional.5 

Inserida no texto constitucional, a distinção entre patrimônio material e 

patrimônio imaterial é polêmica,6 mas funda-se em uma opção política que leva em 

consideração não só a hegemonia da atenção aos chamados “bens culturais de pedra 

e cal” desde a inauguração da política de proteção patrimonial no país mas, sobretudo, 

a necessidade de ampliar as ações de acautelamento para a salvaguarda de 

expressões culturais que se caracterizam por serem processuais e dinâmicas e para 

cuja proteção, portanto, o instrumento do tombamento não se adequa. Consolida-se 

assim, a partir da promulgação da Constituição de 1988, a demanda por se instaurar 

diretrizes com vistas à proteção do chamado patrimônio imaterial, tomando-se por 

referência as múltiplas trajetórias e referências conceituais e políticas que conformam o 

campo ao longo do tempo, e a publicação do Decreto 3.551/2000 coloca-se, neste 

sentido, como marco para a elaboração de políticas públicas – com suas normativas, 

metodologias e procedimentos – voltadas para o conhecimento, o reconhecimento e a 

salvaguarda desse patrimônio, instaurando um novo instrumento de proteção 

patrimonial: o Registro, ato declaratório que nomina determinadas expressões e práticas 

culturais processuais e dinâmicas como Patrimônio Cultural do Brasil.  

A política de salvaguarda desse patrimônio não se restringe, no entanto, a esse 

ato nominativo (BOURDIEU, 1996), prevendo, para além dele, a execução das 

chamadas ações de salvaguarda – implementadas a partir da inscrição da expressão 

cultural em um dos Livros de Registro7 previstos no Decreto –, assim como não está 

limitada ao âmbito federal, uma vez que a Constituição de 1988 estabelece que compete 

à União, Estados, Distrito Federal e Municípios legislar concorrentemente sobre o 

patrimônio cultural e sobre responsabilidades quanto a danos a ele causados.8 Além 

                                                             
5 Esses debates foram consolidados em uma série de cartas patrimoniais, tais como: Convenção 
sobre a salvaguarda do patrimônio mundial, cultural e natural, Paris, 16 de novembro de 1972; 
Recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular, Paris, 15 de novembro de 
1989; Carta de Mar del Plata sobre o patrimônio intangível, Mar del Plata, junho de 1997; Carta 
de Fortaleza – Patrimônio Imaterial: estratégias e formas de proteção, Fortaleza, novembro de 
1997; Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial,  Paris, 17 de outubro de 
2003; Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, Paris, 
20 de outubro de 2005. 
6 A esse respeito, ver Abreu e Chagas (2003), Cavalcanti e Fonseca (2008), Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2006b), Reis e Figueiredo (2015), Revista Tempo 
Brasileiro (2001). 
7 Livro dos Saberes, Livro das Formas de Expressão, Livro dos Lugares e Livro das Celebrações. 
O Decreto prevê a criação de novos livros, caso necessário.  
8 No que diz respeito especificamente ao patrimônio imaterial, se até 2008 eram 12 os estados 
que contavam com legislação pertinente à temática (CAVALCANTI, FONSECA, 2008), em 2014 
já se podia encontrar dispositivos legais para seu acautelamento em 16 dos 27 estados 
brasileiros (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015); no que diz 
respeito às legislações municipais, ainda segundo os dados levantados pelo IBGE, 11,6% dos 
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disso, há que se destacar o preceito de autorreconhecimento que a orienta, 

configurando o que costumo chamar de sua visada etnográfica, ou seja, a adoção de 

uma  postura “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2002), preocupada com a apreensão 

dos “sentidos e significados atribuídos pelos grupos sociais” a suas expressões e 

práticas culturais (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

NACIONAL, 2000, p. 7) e que, ao tornar imprescindível a presença dos produtores das 

expressões e práticas culturais em seu processo de patrimonialização, provoca um 

deslocamento do eixo de reconhecimento e proteção das expressões culturais, que 

passa a ter como foco seus produtores e o olhar que lançam sobre suas práticas e não 

mais unicamente o olhar do técnico, burocrata ou especialista, até então imbuído do 

poder de dizer o que deveria ou não ser considerado como patrimônio cultural do país.  

No que diz respeito à execução da política nacional de patrimônio imaterial, ela 

se organiza em três momentos: o primeiro deles é a abertura do processo 

administrativo9 de Registro, que se dá quando um pedido de reconhecimento de 

determinada expressão cultural como patrimônio imaterial é acolhido pelo Conselho 

Consultivo do Iphan;10 num segundo momento, temos a instrução técnica do processo 

– em geral desenvolvida por meio da realização de inventários de conhecimento que 

visam, além de levantar informações mais aprofundadas sobre a prática cultural, 

delimitar seu valor patrimonial – e a inscrição da expressão cultural em um dos Livros 

de Registro, o que lhe confere o título de Patrimônio Cultural do Brasil; e finalmente tem-

se, a partir do Registro, a execução das ações de apoio e fomento à expressão cultural 

acautelada, muitas vezes organizadas nos chamados Planos de Salvaguarda, 

instrumentos que congregam as ações que visam, a curto, médio e longo prazo, à 

sustentabilidade das práticas culturais reconhecidas como patrimônio cultural do país. 

Esses três momentos se multiplicam em uma série de ações, que em alguns casos se 

                                                             
municípios brasileiros possuíam, em 2014, legislação pertinente à proteção ao patrimônio 
imaterial.  
9 De acordo com Di Pietro (2014), a expressão processo administrativo pode ser utilizada em 
sentidos diferentes, adequando-se ao que aqui quero destacar sua definição como “série de atos 
coordenados para a realização dos fins estatais” (DI PIETRO, 2014, p. 694). Pode designar, 
ainda, “o conjunto de papéis e documentos organizados numa pasta e referentes a um dado 
assunto de interesse do funcionário ou da administração” (DI PIETRO, 2014, p. 695). 
10 Criado pela Lei nº 378 de 13 de janeiro de 1937, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural 
– assim nominado em seu Regimento Interno, de 2012 – é um órgão colegiado, dirigido pelo 
presidente do Iphan, que integra a estrutura do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional e ao qual compete “examinar, apreciar e decidir sobre questões relacionadas a 
tombamentos, a registros de bens culturais de natureza imaterial, a saídas temporárias do País 
de bens culturais protegidos por lei, e opinar acerca de outras questões relevantes propostas 
pelo Presidente” (art. 3º). Ele é composto por nove representantes de instituições públicas e 
privadas e 13 representantes da sociedade civil, indicados pela presidência do Instituto e 
designados pelo Ministério da Cultura. O mandato dos conselheiros é de quatro anos, permitida 
a recondução.  
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sobrepõem – pode acontecer de ser necessária a realização de ações de salvaguarda 

no decorrer da instrução do processo de Registro, em razão de risco iminente de perda 

de algum conhecimento tradicional vinculado à prática cultural objeto de 

patrimonialização, por exemplo –, e o conjunto desses três momentos e das ações que 

os compõem constitui a política de patrimônio imaterial, que tem, como “instância de 

implantação e execução” (Art. 1º), o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial – PNPI, 

regulamentado pela Portaria nº 200, de 18 de maio de 2016 e que traz, como um de 

seus eixos estruturantes, a participação social, afirmada tanto legal e conceitualmente 

quanto no exercício cotidiano da execução da política. 

 

Patrimônio e participação 

 

Os questionamentos frente à necessidade – e possibilidade – da participação da 

sociedade no âmbito das políticas de patrimônio acentuaram-se no Brasil especialmente 

a partir do início dos anos 1970, no contexto da ampliação dos clamores pela 

redemocratização do país, sob governo do regime militar de exceção desde 1964.  

Esses questionamentos, ainda que vinculados à demanda democrática de forma mais 

geral – dentre as quais destaca-se, inclusive, o pleito pela ampliação dos espaços de 

participação social –, abrigavam conteúdos que diziam respeito especificamente ao 

próprio campo do patrimônio cultural e à atuação do órgão federal responsável pela sua 

proteção desde 1937, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Iphan,11 

disseminando-se as críticas às políticas nacionais de proteção ao então chamado 

“patrimônio histórico e artístico nacional” estabelecidas desde finais dos anos 1930, que 

passam a ser questionadas, naquele momento, como políticas de caráter fortemente 

elitista e centralizador, pouco representativas da diversidade social e cultural 

característica da sociedade brasileira. Contestava-se, portanto, o valor de nacionalidade 

de um patrimônio que produzia um “mapa do Brasil passado” que “revela o desejo por 

um país [...] extremamente católico, guardado por canhões, patriarcal, latifundiário, 

ordenado por intendências e casas de câmara e cadeia e habitado por personagens 

ilustres, que caminham entre pontes e chafarizes” (RUBINO, 1996, p. 98) e que, de 

acordo com a mesma autora, se reduz à representatividade de uns poucos estados da 

federação – Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia abrigavam 64,1% dos 689 bens 

                                                             
11 Esta é a denominação atual do órgão que, criado em 1937 sob a denominação de Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/SPHAN, teve vários nomes e estatutos administrativos 
ao longo de sua existência. 
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tombados no país durante as três primeiras décadas da política inaugurada pelo 

Decreto-Lei nº 25.12  

Dá-se início neste momento, portanto, a um processo de visibilização da 

dimensão política da questão patrimonial – visibilização, porque até então as práticas 

de classificação de referentes culturais como representativos de memória e 

nacionalidade, levada a cabo por burocratas e intelectuais,13 eram qualificadas como 

estritamente técnicas, como se o estabelecimento e valorização de expressões culturais 

como bens patrimoniais não fossem perpassados por relações de poder. Esse 

questionamento da pretensa imparcialidade das práticas preservacionistas possibilitou 

a desnaturalização do conceito de patrimônio e a percepção de que as ações de 

nominação14 e proteção patrimonial se assentam, sempre, sobre julgamentos, opções e 

escolhas (CHAGAS, 2002; GONÇALVES, 1996), “iluminando” determinadas memórias, 

práticas e lugares e “ensombrecendo” outros (CARMAN, 2006), o que contribui 

sobremaneira para colocar no centro deste debate a questão da participação da 

população nas políticas de proteção patrimonial.   

Essas preocupações se concretizaram, no decorrer das décadas de 1970 e 

1980, através da criação de órgãos de proteção patrimonial em vários estados 

brasileiros e no desenvolvimento de projetos e programas que promoveram a ampliação 

do escopo das ações de proteção patrimonial.  Esse processo desembocou na inclusão 

de uma perspectiva ampliada de patrimônio na Constituição Federal de 1988, na qual a 

adjetivação “histórico e artístico” transforma-se em “cultural”, e quando outras 

dimensões passam a ser consideradas, como vimos anteriormente, aptas ao 

reconhecimento como patrimônio cultural brasileiro, as quais vão além do chamado 

“patrimônio de pedra e cal” e são afeitas “aos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira” (BRASIL, 1988). Mas é especialmente a partir da criação do novo 

instrumento legal de proteção, voltado às expressões culturais de caráter processual e 

dinâmico consolidadas em torno do conceito de patrimônio imaterial – o Registro de 

                                                             
12 O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional, constitui-se, ainda hoje, como a legislação referencial do campo do 
patrimônio no Brasil, sendo o responsável pela implantação do tombamento como principal 
instrumento de proteção patrimonial no país.  
13 A implantação da política de proteção patrimonial no Brasil foi conduzida por intelectuais 
participantes do Movimento Modernista dos anos 1920/30, que se mantiveram direta ou 
indiretamente envolvidos com o órgão de proteção patrimonial desde sua criação até pelo menos 
meados dos anos 1960, originando a dupla expressão intelectuais-burocratas ou burocratas-
intelectuais.  
14 Pierre Bourdieu indica que as operações sociais de nominação constituem um instrumento de 
poder que contribui para a reprodução de um determinado regime de dominação e que possibilita 
“desconhecer como arbitrário e reconhecer como legítimo e natural um limite arbitrário” 
(BOURDIEU, 1996, p. 91-98).  
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Bens Culturais de Natureza Imaterial, instituído pelo Decreto nº 3551/2000 –, que a 

participação passa a figurar entre as diretrizes da política de proteção patrimonial no 

país, incluída no Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, que prevê a ampliação da 

“participação dos grupos que produzem, transmitem e atualizam manifestações culturais 

de natureza imaterial nos projetos de preservação e valorização desse patrimônio” 

(BRASIL, 2000). 

Já apontada, ainda que de forma bastante geral, na Constituição Federal de 

1988, na qual se afirma que “O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro...” (BRASIL, 1988, grifos meus), 

a perspectiva de participação social no âmbito do patrimônio imaterial começa a ganhar 

contornos mais nítidos, mas ainda generalistas, no Decreto 3551/2000, que em seu 

artigo 2º, item IV, indica “sociedades ou associações civis” como “partes legítimas para 

provocar a instauração do processo de registro”. Mas, para além de seu texto, esse 

Decreto instituiu o já referido Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que em sua 

primeira elaboração, do mesmo ano, expõe de forma clara a questão quando indica, 

entre suas diretrizes, “ampliar a participação dos grupos que produzem, transmitem e 

atualizam manifestações culturais de natureza imaterial nos projetos de preservação e 

valorização desse patrimônio.” (BRASIL, 2000, grifos meus). Outros documentos oficiais 

importantes, que também trazem referências à questão da participação social no âmbito 

do patrimônio cultural imaterial, são o Manual do INRC, de 2000; a Resolução Iphan nº 

001, de 03 de agosto de 2006, que determina “os procedimentos a serem observados 

na instauração e instrução do processo administrativo de Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial”;  a Portaria Iphan nº 299, de 17 de julho de 2015, que “Dispõe sobre 

os procedimentos para a execução de ações e planos de salvaguarda para Bens 

Registrados como Patrimônio Cultural do Brasil no âmbito do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional”, instituindo o Termo de Referência para a Salvaguarda de 

Bens Registrados; e, finalmente, a Portaria nº 200, de 18 de maio de 2016, que “Dispõe 

sobre a regulamentação do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial – PNPI” e 

estabelece os três princípios que fundamentam esta política: a participação social, a 

descentralização e a articulação institucional e intersetorial (Art. 4º), sendo a 

participação social considerada condição sine qua non do Programa. 

Para além das normativas nacionais, vale destacar que a própria definição de 

patrimônio cultural imaterial presente na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial já aponta a dimensão da participação como um de seus eixos 

fundamentais, na medida em que remete às comunidades, grupos e indivíduos o 

reconhecimento das expressões culturais que conformam o seu patrimônio.  E é este 

preceito de autorreconhecimento que, ao meu ver, configura um dos eixos fundantes da 
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constelação conceitual que orienta essa política, consubstanciada em uma perspectiva 

etnográfica que traz de forma peremptória a questão da participação social para o cerne 

de sua execução, gerando, como dito anteriormente, um  descentramento do eixo de 

reconhecimento e proteção das expressões culturais das mãos dos técnicos e 

burocratas em direção aos produtores das expressões e práticas culturais em seu 

processo de patrimonialização. No entanto, o descentramento do poder de 

reconhecimento e proteção do patrimônio das mãos dos sujeitos estatais não os exclui 

deste processo, mas, antes, coloca novos desafios e questões pertinentes aos diálogos 

que se estabelecem entre conhecimentos, critérios e posições sociais e políticas 

diversos, trazidos pelos atores sociais e estatais partícipes dessa política, indicando o 

que Boaventura Sousa Santos chama de transição da “tecnoburocracia à 

tecnodemocracia”, marcada pela emergência de uma cultura democrática onde antes 

prevalecia uma cultura tecnoburocrática e pela possibilidade de transformação da 

cultura profissional das equipes técnicas do poder Executivo, que são submetidas “a um 

processo de aprendizado profundo em relação à comunicação e à argumentação com 

cidadãos comuns” (SANTOS, 2002, p. 539). 

Considerando que a incorporação da diretriz da participação no âmbito da 

política de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial – ainda que não estendida em 

toda sua amplitude, inclusive para as outras dimensões da política patrimonial no país 

– pode ser percebida como um dos indicadores do caráter dinâmico e processual do 

campo do patrimônio (ABREU, CHAGAS, 2003; CAVALCANTI, FONSECA, 2008; 

CHOAY, 2006; FONSECA, 1996; 2005; 2006; GONÇALVES, 1996; REIS, 

FIGUEIREDO, 2015; RUBINO, 1996), postulo que, assim como os conceitos, premissas 

e trajetórias a ele afeitos estão em permanente construção, inscritos no transcurso da 

história e de suas mudanças e permanências, os próprios patrimônios culturais, ou seja, 

os objetos e processos que são alçados à categoria de representantes e constituintes 

de determinadas memórias e identidades também não estão dados, conformando-se 

em contextos específicos e deles dizendo-nos. Podemos assim compreender os 

patrimônios como narrativas social e historicamente produzidas, constructos fabricados 

no âmbito de pensamentos e práticas públicas15 afeitos à valoração, escolha, guarda, 

proteção de referentes materiais e processuais que, em um dado momento, são 

imbuídos de significados relativos à memória e aos sentimentos de pertencimento a 

determinado lugar – no caso, ao Brasil – e ao desejo de sua permanência para o futuro. 

                                                             
15 Estou me referindo, aqui, ao processo de produção de políticas públicas de proteção ao 
patrimônio cultural e, portanto, dizendo de uma narrativa patrimonial específica, produzida 
através de mecanismos públicos de identificação, reconhecimento e acautelamento, previstos 
na estrutura legal-burocrática do Estado brasileiro. 
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Refletir, portanto, sobre quem participa dessa fabricação, e sobre como participa, diz 

não apenas da possibilidade de compreender mecanismos, instrumentos e atores que 

estão presentes nesse processo, mas também de perceber como esses mecanismos, 

instrumentos e atores contribuem – ou não – para a produção de uma narrativa 

patrimonial mais dialógica e polifônica,16 capaz de representar melhor a diversidade de 

vozes que conformam, em sua dinâmica de acordos, conflitos, encontros e 

distanciamentos, a construção da democracia brasileira.  Assim, para além dos textos 

legais, se estamos pensando as políticas públicas como “o Estado em ação” – “na feliz 

formulação de Jobert e Muller (1987)” (MARQUES, 2013, p. 24) – e se percebemos o 

patrimônio como um processo em permanente fabricação (FONSECA, 2005), não nos 

basta qualificar a questão da participação social na política de patrimônio cultural 

imaterial em seu âmbito normativo.  Faz-se necessário, também, adentrar o espaço de 

sua execução, identificando seus principais atores, os conflitos e acordos que 

estabelecem, descrevendo estruturas, mecanismos de funcionamento e procedimentos, 

mapeando, enfim, os caminhos através dos quais esse discurso participativo de caráter 

normativo se concretiza em processos participativos efetivos no cotidiano da 

implementação dessa política.   

Em linhas gerais, a participação social na política de salvaguarda do patrimônio 

cultural imaterial se estrutura em três momentos distintos, associados aos três 

momentos mais gerais que organizam a própria política, descritos anteriormente: o 

pedido do Registro, o inventário e as ações (ou plano) de salvaguarda.  O marco inicial 

dos ritos para o reconhecimento de uma prática cultural como Patrimônio Cultural do 

Brasil e sua inscrição em um dos Livros de Registro é o pedido de Registro, que pode 

ser feito pelo Ministro da Cultura, por instituições vinculadas ao Ministério, por 

Secretarias de Estado, dos Municípios ou do Distrito Federal ou por sociedades ou 

associações civis (BRASIL, 2000), lembrando que, caso o pedido não seja feito pelos 

próprios detentores, deve contar com a anuência destes.  Caso o pedido seja aceito, 

instaura-se o processo de Registro, havendo que se providenciar a sua instrução ‒ 

momento em que ocorre a produção de conhecimento sobre o objeto de reconhecimento 

e seu recorte patrimonial ‒, realizada em geral através de inventários de conhecimento, 

levados a termo por equipes de pesquisa que devem, conforme orientação expressa, 

                                                             
16 Os conceitos de narrativa, dialogismo e polifonia têm forte presença no âmbito da teoria literária 
e dos estudos linguísticos, mas não se restringem a este campo de saber, trazendo contribuições 
significativas para as ciências sociais e para a historiografia, por exemplo. A esse respeito ver 
Benjamin (1987), Lyotard (1988), Burke (1992), Bakhtin (2002).  
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incluir entre seus membros detentores17 relacionados à expressão cultural em pauta. 

Estando o processo instruído, ele é encaminhado ao Conselho Consultivo do Iphan,18 

que decidirá pelo reconhecimento ou não daquela expressão cultural como Patrimônio 

Cultural do Brasil.   

Com o reconhecimento e a inscrição em um dos Livros de Registro, passa-se à 

etapa da consolidação e execução das ações ou de um plano de salvaguarda, momento 

no qual, em princípio, os detentores se firmam como protagonistas da política, na 

medida em que sem eles não há salvaguarda. A principal instância de participação que 

se instaura, a partir desse momento, é o Comitê Gestor da Salvaguarda ‒ do qual 

participam, além de representantes dos detentores, representantes de outras 

instituições que se relacionam com a temática da salvaguarda e se colocam como suas 

parceiras (órgãos públicos federais, estaduais e municipais; associações civis; 

universidades; etc.) ‒, mas a participação pode se dar, também, através da realização 

de seminários, encontros e reuniões, além do atendimento a demandas específicas que 

porventura surjam no processo. É importante destacar, aqui, que como um órgão 

federal, o Iphan se organiza em uma área central19 e em unidades descentralizadas, as 

Superintendências Estaduais (presentes em todas as unidades da federação), que por 

sua vez têm a elas vinculadas algumas unidades alocadas em municípios com núcleos 

urbanos protegidos, os Escritórios Técnicos. No caso da política de salvaguarda do 

patrimônio cultural imaterial, na área central está o Departamento de Patrimônio 

Imaterial, responsável pela normatização e articulação nacional da política, mas 

podemos dizer que o locus por excelência da execução da política são as 

Superintendências, em geral responsáveis pela coordenação da instrução dos 

processos de Registro e das ações ou planos de salvaguarda.   

Essas são, em linhas gerais, as instâncias de participação mais comuns 

existentes na política de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial; no entanto, o que 

se vê, no cotidiano da execução dessa política, é que esses espaços/momentos de 

participação, já diversos por si só, se concretizam também de forma muito diversa, mais 

ou menos formal, mais ou menos estruturada, em razão de fatores também variados, 

                                                             
17 Nome comumente dado às populações diretamente envolvidas com as práticas culturais 
valoradas – os criadores, executores, praticantes e transmissores dos saberes a elas 
associadas. 
18 Instituído pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, o Conselho Consultivo do Iphan é o órgão 
colegiado de decisão máxima do órgão. Presidido pelo presidente do Instituto, o Conselho conta 
com nove representantes de instituições públicas e privadas e com treze representantes da 
sociedade civil “com especial conhecimento nos campos de atuação do Iphan” (BRASIL, 2009), 
todos indicados pela presidência do Iphan e designados pelo Ministério da Cultura, com mandato 
de quatro anos, passível de recondução.  
19 A Administração Central do Iphan está dividida entre Brasília e Rio de Janeiro, com a maior 
parte dos órgãos alocados na Capital Federal.  
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configurando processos participativos diferenciados – o que motiva a apropriação do 

conceito de interfaces socioestatais como profícuo instrumental analítico para a leitura 

dos diálogos que se estabelecem entre conhecimentos, critérios e posições sociais e 

políticas diversos, nos quais os saberes e poderes de atores sociais e estatais são 

mobilizados e novos saberes, e decisões, são produzidos com vistas à efetivação de 

uma política pública. 

 

O conceito de interfaces socioestatais e a política de patrimônio imaterial 

 

Como apontado no início deste texto, as reflexões sobre participação social 

adquiriram significativo destaque nas últimas décadas no Brasil, tendo se estabelecido 

um profícuo diálogo entre as diversas práticas participativas que se disseminaram e 

consolidaram especialmente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 

e os debates acadêmicos que tomaram – e ainda tomam – essas práticas, dentre outras 

afeitas ao processo da redemocratização do país, como objeto de análise. O debate 

sobre participação social configura-se, assim, na confluência da discussão e ação 

política e da reflexão teórica, colocando-se como pauta constante das agendas que têm 

a democracia como referencial a partir, especialmente, dos últimos decênios do século 

XX. 

Expressando a conjuntura de aprofundamento e complexificação das demandas 

democráticas surgidas no contexto da luta pelo fim do regime ditatorial militar implantado 

no país em 1964, e presente nas discussões em torno da reforma do Estado e das 

perspectivas de descentralização político-administrativa que a orientaram a partir dos 

anos 1980, a temática da participação social foi inserida no debate político nacional de 

forma contundente, refletindo-se em um processo de institucionalização constante de 

canais de interação entre Estado e sociedade que, desde então, passaram a fazer parte 

do cotidiano de cada vez maior número de municípios brasileiros (PIRES, 2013; 

AVRITZER, 2008; 2013) e que se estenderam para o âmbito federal especialmente a 

partir dos anos 2000. A formalização desses canais – como Conselhos de políticas, 

Conferências e Orçamento Participativo, para ficar nos exemplos mais conhecidos e 

estudados – consolida-se em um contexto marcado, ainda, por crescente mobilização 

social com vistas ao resgate das profundas dívidas sociais que fizeram do Brasil um dos 

países com os maiores índices de desigualdade social do planeta no fim do século XX 

(SADER, 2002), o que inclui no debate sobre a participação, a partir deste período, um 

forte componente distributivo, contribuindo para inseri-lo no campo das chamadas 

concepções contra-hegemônicas (ou alternativas) da democracia, que questionam os 
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modelos que limitam a democracia à “prática restrita de legitimação de governos” 

(SANTOS, AVRITZER, 2002, p. 50) e a participação ao voto (SADER, 2002). 

Compreendendo a democracia como uma gramática de organização da 

sociedade e de suas relações com o Estado conformada social e historicamente – não 

determinada, portanto, por quaisquer tipos de leis naturais (SANTOS, AVRITZER, 2002) 

ou afeita a modelos pré-estabelecidos –, as concepções alternativas da democracia 

questionam alguns dos princípios estabelecidos como hegemônicos pela teoria liberal 

democrática no decorrer do século XX, especialmente aqueles que, referenciados pela 

concepção weberiana de Estado burocrático e em um conceito restrito de soberania, 

propugnam que a consolidação da democracia depende, necessariamente, de um 

“estreitamento das formas de participação” (AVRITZER, 2002, p. 568). As chamadas 

perspectivas contra-hegemônicas da democracia fundam-se, portanto, em uma 

valoração positiva não só da própria democracia, como também da participação – 

percebida como instrumento fundamental para o estabelecimento da “dimensão pública 

e cidadã da política” (SADER, 2002, p. 659) –, afirmando a possibilidade da 

heterogeneidade da prática democrática e seu papel na criação de uma “nova 

institucionalidade política que recoloca na pauta democrática as questões da pluralidade 

cultural e da necessidade da inclusão social” (SANTOS, AVRITZER, 2002, p. 76). 

Levando em consideração as novas experiências e discussões surgidas especialmente 

a partir da chamada “terceira onda de democratização” que abrangeu principalmente os 

países do Sul a partir dos anos 1970 – quando vários países da América Latina, África 

e Ásia vivenciaram processos de transição ou de ampliação democrática e passaram a 

experimentar novas práticas pautadas pela democracia participativa (AVRITZER, 2000; 

SANTOS, AVRITZER, 2002; MILANI, 2008; VERA, LAVALLE, 2012) –, as concepções 

alternativas da democracia propõem, assim, um maior compartilhamento do poder do 

Estado com a sociedade e a conformação de uma gramática societária e estatal mais 

inclusiva, com a instituição de uma nova soberania democrática (SANTOS, AVRITZER, 

2002). 

No caso brasileiro, a inclusão e consolidação de “formas institucionalizadas de 

participação social na gestão de políticas públicas no país” (PIRES, 2014a, p. 182), no 

decorrer das últimas três décadas, faz com que a participação passe a ser considerada 

como um “traço característico de nossa institucionalidade democrática” contemporânea, 

gerando transformações na “‘porosidade’ da ação governamental às influências dos 

cidadãos e organizações da sociedade civil” (PIRES, 2013, p. 35-36). Essa porosidade 

se faz sentir nas diversas formas de interação entre Estado e sociedade presentes nos 

desenhos institucionais de âmbito local, estadual e federal, onde temos, além dos já 

citados Conselhos de políticas, conferências e orçamentos participativos, também 
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ouvidorias, consultas públicas, audiências públicas, bem como “outros formatos menos 

institucionalizados como grupos de trabalho, comitês, mesas de diálogo e negociação, 

envolvendo atores governamentais e sociais” (PIRES, 2013, p. 36).  

Essa diversificação das formas de interação entre Estado e sociedade no país 

conforma, como já dito anteriormente, o que alguns autores têm caracterizado como um 

cenário pós-participativo, marcado por certa “inflexão das pesquisas e debates teóricos 

sobre a participação” e pelo levantamento de novas questões advindas da 

“institucionalização em larga escala de arranjos participativos” (LAVALLE, 2011, p. 13-

14), o que aponta para a necessidade de se explorar as “arquiteturas de interação já 

existentes [...] sobretudo suas diferenças de formatos, objetivos, papéis e aderências às 

burocracias estatais de distintas áreas” (PIRES, 2014b, p. 61). Essas novas questões 

não se contrapõem, no entanto, àquelas que caracterizam as reflexões relativas às já 

citadas instâncias mais formalizadas e consolidadas de participação, e que dizem 

respeito sobretudo ao campo da democracia participativa – tais como as afeitas às 

relações entre participação e representação, à efetividade da participação e à 

deliberação pública (AVRITZER, 2000, 2011; PIRES, 2014b; ALMEIDA, 2014) –; elas 

vêm, sim, para complementá-las, ampliá-las – assim como as próprias relações entre 

Estado e sociedade igualmente se ampliaram –, na medida em que chamam a atenção 

também “para os encontros e as interações entre atores estatais e atores sociais e para 

o conhecimento ou conteúdo produzido nesses processos” (PIRES, 2014b, p. 66).  

Assim é que, nesse novo contexto, torna-se fundamental, além da descrição e 

análise das “arquiteturas de interação” existentes, também a reflexão sobre as 

perspectivas que os sujeitos sociais e os sujeitos estatais elaboram a respeito dos 

sentidos, funções e papéis que atribuem às relações que estabelecem nestes espaços, 

bem como sobre os repertórios de interação e os conhecimentos que são produzidos e 

intercambiados em suas experiências concretas de organização e interlocução (ABERS, 

SERAFIM, TATAGIBA, 2011; PIRES, 2014b). Além disso, adquire centralidade a 

preocupação com a “diversidade de atores e ações que operam nestas relações, e sua 

potencialidade em termos de intercâmbio de poder e/ou de informação” (HEVIA, VERA, 

2010, p. 110, tradução minha), procedendo-se a uma valorização do papel dos atores 

estatais nestes processos e invertendo-se, assim, uma “tendência, comum em boa parte 

da literatura, de analisar as dinâmicas participativas tendo como foco de referência 

principal a sociedade civil” (ABERS, SERAFIM,TATAGIBA, 2011, p. 3). 

Uma das questões com as quais esses atores têm se confrontado diz respeito à 

diversificação dos formatos que os espaços e momentos de interação entre Estado e 

sociedade têm adquirido, os quais vão além da participação de atores coletivos em 

fóruns públicos – consubstanciada no conceito de participação social e na ideia de 
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instituições participativas.  Essa discussão pode ser relacionada diretamente ao objeto 

em foco nesta reflexão na medida em que os espaços e momentos de interação entre 

Estado e sociedade presentes no âmbito da política nacional do patrimônio imaterial não 

correspondem, como vimos na segunda seção deste texto, ao formato de fóruns 

públicos anteriormente identificados, aproximando-se mais de “formas mais 

individualizadas ou mediadas por tecnologias de informação, como as ouvidorias e as 

consultas públicas, incluindo ainda reuniões, grupos de trabalho, mesas de negociação, 

comissões e comitês específicos envolvendo representantes do governo e da 

sociedade” (PIRES, 2014b, p. 61), com especificidades que se constituem, inclusive, 

como um dos objetos e problematizações da pesquisa que está na origem desta 

apresentação.  

Este é um dos motivos que situa o conceito de interfaces socioestatais como um 

instrumental significativo para auxiliar na análise das dinâmicas de interação entre 

Estado e sociedade que constituem essa política específica, na medida em que é um 

conceito que permite ampliar a compreensão do leque de possibilidades de diálogo 

entre Estado e sociedade para “além da participação de atores sociais em fóruns 

públicos” (SOUZA, PIRES, 2012, p. 502), tendo em vista que: 

 

[...] interface socioestatal consiste [...] num espaço de interações de 
sujeitos individuais ou coletivos intencionados e portadores de projetos 
sociopolíticos específicos, marcado por relações (comumente) 
assimétricas de troca, disputa ou conflito em torno de algum tipo 
específico de bem, e cujos resultados podem gerar tanto implicações 
coletivas quanto implicações estritamente individuais. Ao 
considerarmos esses sujeitos, por um lado, estatais e, por outro, 
sociais, podemos pensar em arenas políticas cujas dinâmicas se 
delineiam por temáticas específicas e pelas preferências, narrativas e 
interesses de cada agente. (PIRES, 2014b, p. 65) 

 

Na própria definição apresentada é possível identificar outro aporte que o 

conceito de interface socioestatal apresenta, na perspectiva de lançar novos olhares 

sobre os espaços de interação entre Estado e sociedade, pouco abordado sob o 

enfoque da participação social e das instituições participativas: a perspectiva dos atores 

estatais. De forma geral, esses estudos tomam como referência a perspectiva dos 

“movimentos sociais, das organizações civis e de outros atores não governamentais, 

que passaram a atuar em fóruns e instâncias formalizados de interação com o Estado”, 

com pouca consideração pela ótica de “gestores públicos e outros agentes burocráticos 

envolvidos na implementação de políticas que incorporam a interação com a sociedade 

em suas práticas” (SOUZA, PIRES, 2012, p. 499). A incorporação da perspectiva dos 

agentes estatais nos estudos sobre os espaços de interação entre Estado e sociedade 

possibilita não apenas estabelecer outra “visada” sobre a temática, mas também 
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acionar, como objeto de estudo, as trocas que se produzem nesta interação, difíceis de 

serem vislumbradas se apenas um polo da relação é destacado. Ao lançar o olhar 

também para o polo estatal presente nos processos de caráter participativo ampliam-se 

as possibilidades de compreensão das dinâmicas que os compõem, de suas 

contradições, conflitos, estratégias, acordos, bem como de suas implicações, sejam elas 

expressas em termos de novos conhecimentos que são aí mobilizados e produzidos 

e/ou de deliberações que incidem sobre a execução de políticas públicas determinadas.  

Boaventura de Souza Santos destaca, em sua análise sobre o orçamento 

participativo de Porto Alegre, a importância das instâncias participativas como 

instrumentos para a “democratização da democracia” (SANTOS, 2002), responsáveis 

que seriam por possibilitar a transformação de uma “tecnoburocracia” em uma 

“tecnodemocracia” na medida em que o diálogo entre saberes diversos, entre critérios 

técnicos e escolhas políticas configuraria um caminho profícuo para uma reaproximação 

entre o aparelho administrativo-burocrático estatal e as demandas societais. Não 

descartando a importância da burocracia, Boaventura se contrapõe, no entanto, às 

leituras de Weber que destacam a racionalização e autonomização dos procedimentos 

burocráticos como fatores que impossibilitariam o aprofundamento da democracia, 

afirmando a possibilidade de produção de uma relação mais porosa entre Estado e 

sociedade e de um aprendizado compartilhado na experiência da participação. Assim, 

mais que colocar em diálogo saberes e critérios diversos, incluindo-se aí conhecimentos 

já adquiridos e expressos em forma de repertórios de interação e projetos políticos 

variados, as práticas participativas possibilitam a produção de novos conhecimentos, 

elaborados, por atores societais e atores estatais, no exercício próprio da participação 

e com vistas ao seu próprio aperfeiçoamento.  

O conceito de interface socioestatal traz ainda outra contribuição para 

pensarmos a respeito dos conteúdos aí produzidos, ao propor dois campos de 

possibilidades para estas interações: as interfaces cognitivas e as interfaces políticas. 

Pensadas como “tipos ideais”, como “‘bússola’ analítica para descrever e compreender 

as formas concretas recompiladas em um mapa dos mecanismos de intercâmbio, bem 

como em formas menos institucionalizadas de relação socioestatal” (HEVIA, VERA, 

2010, p. 64, tradução minha), os tipos de interação pensados em termos de interfaces 

cognitivas e interfaces políticas não são nem excludentes nem estanques, podendo se 

constituir como importante instrumental analítico na compreensão das “múltiplas e 

variadas arquiteturas institucionais para os encontros entre atores estatais e atores 

sociais na produção de políticas públicas” (PIRES, 2014b, p. 66) e contribuindo, assim, 

para que possamos compreender a multiplicidade de sentidos, objetivos e funções que 
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caracterizam os espaços de relação socioestatal presentes na política de patrimônio 

imaterial. 

Esta dimensão do conceito de interface socioestatal também pode nos auxiliar 

na compreensão das instâncias de interação entre Estado e sociedade presentes na 

política nacional de patrimônio imaterial, as quais se concretizam, como já vimos, em 

diversos formatos e com a presença de grande diversidade de atores. Entre os atores 

societais podem ser identificados, por exemplo, os produtores das práticas culturais 

reconhecidas como patrimônio, pesquisadores, representantes de organizações da 

sociedade civil relacionadas de alguma forma a estas práticas, e entre os estatais estão 

aqueles relacionados não só à política nacional de patrimônio cultural mas também 

representantes de outras agências do governo federal porventura relacionadas à prática 

cultural acautelada, assim como das burocracias estaduais e municipais, quando é o 

caso. Esses atores, além de “conversarem” uns com os outros (Estado/sociedade), 

muitas vezes também são colocados em situações, digamos, internas de diálogo 

(sociedade/sociedade – Estado/Estado), “conversando” entre si próprios com vistas a 

construir consensos mínimos entre posições divergentes no âmbito do próprio polo no 

qual se posicionam.  

Este conceito, aliado à perspectiva etnográfica que caracteriza a política de 

patrimônio imaterial, e que torna imprescindível a presença dos produtores das 

expressões e práticas culturais em seu processo de patrimonialização e em sua 

salvaguarda, faz com que a ideia de participação se configure, nessa política pública, 

na confluência do conhecimento técnico e da ação política, do saber e do poder ou, para 

ser mais exata, dos saberes e poderes que são colocados em contato nos espaços e 

momentos de interação socioestatal que a constituem. Além disso, há que se destacar 

que uma política pública de proteção patrimonial possui implicações que estão além dos 

resultados concretos de preservação e salvaguarda de bens e práticas culturais 

protegidos, pois ao mesmo tempo que é uma política que mobiliza sentimentos 

relacionados à memória e aos sentidos de identificação e pertencimento que ela 

propicia, também os pretende produzir, fazendo-se necessário estarmos atentos às 

narrativas que constrói e, portanto, aos conhecimentos que visibiliza e legitima como 

representantes da ideia de nação que elabora a partir dos referenciais escolhidos – mais 

um motivo que imprime ao conceito de interface socioestatal, e às possibilidades 

explicativas que propicia no que diz respeito aos diálogos entre saber e poder, a 

potência analítica necessária à compreensão da complexidade das redes estabelecidas 

no seio dessa política.  
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A representação política nos Conselhos Gestores de Assistência Social 

 nos municípios brasileiros 

 

Resumo: Considerando as discussões correntes sobre as novas modalidades de 

representação inauguradas pelas Instituições Participativas, este trabalho realiza uma 

avaliação da qualidade da representação política nos conselhos municipais da assistência 

social ao longo de 2010 a 2015. As variáveis utilizadas para essa avaliação cobrem três 

dimensões analíticas: processos de escolha de representantes, mecanismos que permitem 

ao representado julgar seu representante e o grau em que os conselhos estão abertos a 

públicos mais amplos. A base de dados utilizada é o Censo SUAS (2010 à 2015), aplicado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS em mais de 90% dos 

municípios. O objetivo também é identificar a performance das variáveis relativas à 

representação diante das metas estipuladas pelo Plano Decenal do Sistema Único de 

Assistência Social.  

Palavras-chave: Representação Política; Conselhos Gestores; Instituição Participativa. 
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A representação política nos Conselhos Gestores de Assistência Social 

nos municípios brasileiros 

Liége Torresan Moreira 

1.Introdução 

Instituições Participativas (IPs) como os conselhos gestores e orçamentos 

participativos inauguraram uma nova forma de representação política, esta não mais 

baseada em partidos e eleições, mas em organizações da sociedade civil e em métodos de 

escolha não convencionais de representantes. Tem-se aqui outro modelo de legitimidade da 

representação que está na agenda de discussões de vários autores da Ciência Política. 

Considerando essas discussões, busca-se realizar neste trabalho uma avaliação histórica2 

da qualidade da representação política nos conselhos municipais da assistência social a fim 

de construir um retrato desses mecanismos de inclusão no sistema decisório de políticas 

dos representantes dos diversos segmentos da sociedade e do governo.  

No Brasil, depois de uma década de crescimento das Instituições Participativas em 

distintas áreas de políticas, realizar um balanço em perspectiva histórica e nacional da 

representação conselhista é oportuna diante das mudanças ocorridas no cenário político em 

2016 e, com isso, as incertezas produzidas por elas no que diz respeito ao futuro daquelas 

instituições. Nessa direção, realizaremos uma avaliação longitudinal da política de 

assistência social voltada à representação dos conselhos gestores utilizando como base de 

dados o Censo SUAS de 2010 à 2015, aplicado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), nos 5.3833 conselhos municipais de assistência social do Brasil. 

Também utilizaremos o Plano Decenal do Sistema Único de Assistência Social, 

desenvolvido pelo MDS em 2007, com período de execução finalizado em 2015. O Plano 

Decenal SUAS programou um calendário de modificações e metas para diversos setores 

dessa política, dentre elas, metas de democratização do controle social, as quais serão 

objeto de comparação e análise desta pesquisa.   

Para atingir os objetivos propostos, dividimos nossa abordagem em três partes. Na 

primeira, apresenta-se a discussão sobre o conceito de representação política onde o intuito 

é demonstrar um panorama geral de como a dimensão da representação é abordada pela 

                                                             
2
 Apesar de nossa avaliação não completar o período mínimo de dez anos para fato se configurar 

numa avaliação histórica , decidimos utiliza-lo por esboçar  de forma mais clara uma perspectiva 
longotudinal de determinado período. 
3
 Apesar da existência de 5.383 conselhos municipais de assistência social no Brasil tivemos 

variações no número de conselhos que responderam o questionário SUAS no período de 2010 a 
2015. No ano de 2010 temos 5.246 conselhos, em 2011: (5.254), em 2012, (5.178), 2013 ( 5.269), em 
2014 (5.366) e em 2015 (5.373). 
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literatura, bem como seus limites, inovações e definições. A segunda parte será composta 

pela avaliação das metas propostas pelo Plano decenal do ano de 2007 para a assistência 

social, que servirão como base de comparação em paralelo ao comportamento das variáveis 

da representação que serão observadas nesta pesquisa. Na sequência, analisaremos as 

variáveis selecionadas que ilustrarão as modificações, retrocessos ou manutenções dos 

aspectos representativos de cada conselho. Por fim, teremos uma conclusão que 

demonstrará os resultados de nossa avaliação, inquietações e possíveis direcionamentos 

investigativos para algumas mudanças avaliadas positivamente e negativamente quando 

nos referimos à representação. 

2. Reconfiguração da Representação Política 

O debate sobre a representação nas instâncias de deliberação e nos locais de 

tomada de decisão do Estado foi impactado mais recentemente por alguns movimentos 

teóricos. O primeiro movimento que dará fôlego às novas discussões sobre a representação 

relaciona-se à um aspecto mais normativo do termo, o papel exercido ou que deveria 

exercer a representação. O que é a representação? O que esperar dela? Qual sua 

contribuição ao Estado e seus cidadãos? São essas as questões que conformam esse 

primeiro movimento. Já no segundo movimento as discussões se situam na sub-

representação de segmentos da sociedade que não são incorporados pelo sistema político. 

E por fim o terceiro movimento teórico, que interessa em particular esse trabalho, onde 

focaliza o local em que a representação é exercida.   

 O primeiro movimento tem na obra de Pitkin (1985) uma referência central. A autora 

aborda várias perspectivas do que se esperar de uma representação e propõe o conceito de 

representação substantiva como um ideal, que, segundo ela, enfatiza a representação como 

ação, onde os envolvidos - representantes e representados - estão em constante interação. 

Poderíamos dizer que se trata de um processo de responsividade, onde o representante 

atua levando em consideração os posicionamentos de seus representados, pressupondo 

uma ligação entre eles que se estende para além do período eleitoral. 

Ainda sobre os apontamentos de Pitkin (1985), trago aqui a importância destacada 

pela mesma à respeito da criação de critérios de julgamento para avaliar as ações dos 

representantes perante os representados. Seus escritos problematizam as abordagens 

teóricas do conceito de representação e revigoram as discussões empíricas de como os 

Estados têm incorporado este dispositivo dentro de seus arranjos administrativos e no 

processo de discussão política.  
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 No interior desse mesmo movimento, Urbinati (2006) trabalha com a ideia de 

circularidade e reformulação do papel do representado. Para a autora "sua natureza 

consiste em ser constantemente recriada e dinamicamente ligada à sociedade." (Urbinati,   

2006, p.195). O “poder negativo”, como ela denomina, intrínseco à representação, está 

ligado à accountability, pois atribui ao representado poder sobre o representante, 

fortalecendo a ideia de relacionamento iniciado pelo voto, mas prolongado durante todo o 

mandato. A ideia de “poder negativo” permite enxergar a representação como um 

"instrumento que permite investigar, julgar, influenciar e reprovar seus legisladores" 

(Urbinati, 2006, p.208).  

Esse movimento teórico aponta e fomenta a necessidade de instaurar mecanismos 

de avaliação e de controle das ações do representante pelos eleitores. Esse movimento 

também amplia a discussão da legitimidade das ações do representante para além do direito 

viabilizado através do voto, incluindo a possibilidade de fazer parte das decisões do Estado. 

Agora se busca entender o porquê e pra quem as decisões políticas estão se manifestando, 

isso permite identificar, ou pelo menos criar uma ideia de onde vieram as demandas, se elas 

existem, ou se a representação e o poder estão descolados das necessidades e 

complexidades sociais, e nos permite também questionar, principalmente, se no polo de 

decisões públicas encontram-se apenas seres eminentemente “protegidos” pela ideia 

iluminada da soberania tirânica de que prestar contas de suas ações não é algo importante 

ou necessário. 

Para além de tantos outros destaques, o que Pitkin (1985) e Ubinati (2006) mais 

enfatizam é a possibilidade do representado alterar, concordar, manter e participar do 

processo de circularidade das demandas sociais e dos conteúdos trabalhados pelos 

representantes. Dispositivos de controle ajudam o cidadão a ter conhecimento das 

bandeiras e lutas abarcadas pelos candidatos e assim confiar-lhes o voto ou não. 

No segundo movimento teórico encontramos discussões que se travam em relação à 

importância de reconhecer o problema da sub-representação de minorias e segmentos que 

fazem parte da sociedade e que nas décadas de 70, 80 e 90, principalmente, se articularam 

de diferentes formas e no mundo todo, reclamando mais participação e inclusão política. 

Sobre esse assunto, podemos trazer alguns dados sobre o Brasil, como exemplo 

temos as últimas eleições de 2016, através das estatísticas publicadas pelo site do TRE 

(Tribunal Superior Eleitoral), tivemos 57.777 vereadores e 5.495 prefeitos eleitos no primeiro 

turno. Desse número, temos 87% dos representantes destes cargos do sexo masculino, em 

oposição, observamos 13% do sexo feminino. Quando vamos para a etnia/raça dos eleitos, 
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temos: 58% dos cargos ocupados por brancos, 36% por pardos, e 6% alocados em outros, 

onde se inclui indígenas, amarelos e negros.  

O perfil dos políticos brasileiros segue um padrão elitizado e de características que 

historicamente dentro da estrutura social, política e econômica esteve no topo dos privilégios 

acumulados: homem, branco, heteronormativo, proprietário, cristão e com nível educacional 

acima da média da população. Pesquisas que reportam a diferença entre os representantes 

eleitos e a composição da população da sociedade brasileira são inúmeras, essas 

discussões não são limitadas as nossas fronteiras, temos produções e discussões assíduas, 

principalmente entre as teóricas feministas, a respeito dos impactos que a incorporação de 

minorias pode promover para a qualidade das discussões e decisões políticas. Esse debate 

também argumenta como é importante reconhecer que os custos da participação são 

diferentes à cada indivíduo e que mecanismos de democratização da política devem ser 

construídos e incorporados ao sistema político para aperfeiçoa-lo e torna-lo mais inclusivo. 

Nessa direção, Anne Phillips (2001) defende a “política da presença”, que enfatiza a 

importância da inclusão de grupos minoritários e oprimidos nos locais de deliberação política 

e que chama a atenção para quem é o representante e como este considerará, devido ao 

seu pertencimento grupal, relevante ou não, certo objeto a ser abordado nos campos de 

tomada de decisões. Para a autora, a “mensagem” não é desvinculada do “mensageiro” e, 

portanto, a presença de representantes de grupos minoritários tem impacto para além da 

ideia de representação de interesses que podem ser compartilhadas.  

Assim como Phillips (2001), Young (2006) defende que a qualidade da deliberação 

política e a ampliação da democracia esta diretamente relacionada a quem ocupa os cargos 

de decisões. Advogam, portanto, por maior diversidade dentro do campo político devido a 

pluralidade de grupos contidos na sociedade. A proposta de Young é ampliar o caráter 

democrático do sistema político por intermédio da inclusão da perspectiva de grupos 

estruturalmente oprimidos nos processos decisórios, de modo a aumentar a qualidade do 

debate e a justiça das discussões políticas.  

Levando em consideração o primeiro movimento anunciado aqui, que problematiza o 

que e como a representação é compreendida e conceituada politicamente pela teoria, 

estando inteiramente relacionada à discussão de qual seria seu papel e o que esperar dela 

na democracia, demos encaminhamento ao segundo movimento elencado, onde a 

problemática se situa em quem são os representantes. Tanto no primeiro ponto como no 

segundo, as formulações teóricas fomentam possibilidades e modificações nas estruturas de 

poder do Estado com o objetivo de amenizar os problemas da representação.  
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Para dar continuidade e viabilizar a proposta de analisar a representação dentro dos 

conselhos gestores de assistência social no Brasil, faz-se necessário compreendermos o 

terceiro movimento teórico das discussões sobre representação em que o foco é onde ela é 

acionada. Essa discussão é informada pelo surgimento de instituições não previstas no 

modelo clássico do governo representativo que pluralizam os espaços e os atores investidos 

de responsabilidades representativas. 

Exemplos nessa direção são os mecanismos participativos e de ampliação 

democrática em diversos níveis da administração pública criados no Brasil que vem 

chamando atenção de inúmeros teóricos (Cortez, 2005). O período, pós-governo militar 

(1964-1985) exigira do Estado brasileiro uma Constituição que incluísse os novos anseios 

democráticos de participação política dos atores sociais. Com artigos e incisos mais 

democráticos circunscritos na Constituinte de 1988, o Estado inseriu no plano organizacional 

novos canais de participação civil e social. A criação de Instituições Participativas (IPs) foi 

inovadora no cenário mundial de experimentos políticos. Trata-se de órgãos que estão 

inseridos na burocracia estatal através dos âmbitos municipal, estadual e nacional, mas que 

são ocupados por diversos segmentos da sociedade que atuam na formulação de políticas 

públicas. Portanto, essas instituições funcionam como pontes entre o Estado e a sociedade. 

Souza, Teixeira e Lima (2012), por exemplo, analisam o campo da representação em 

conferências e conselhos gestores nacionais procurando identificar quais agentes ocupam 

as cadeiras nos conselhos e quem de fato possui direito a fala observando a proporção 

entre governo e sociedade. Os principais pontos evidenciados por eles são a diversidade da 

representação considerando variados tipos de organizações que podem ou não possuir 

lugar dentro do conselho. 

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas são instâncias de deliberação de 

políticas onde se encontram representantes estatais, da sociedade civil e de prestadores de 

serviços públicos. Seu objetivo é incluir os mais diversos interesses na deliberação sobre as 

políticas públicas e assim, produzir decisões mais justas e legítimas. Estes têm a 

capacidade de deliberar e viabilizar o controle social sobre as políticas, podendo fiscalizar 

inclusive a aplicação de recursos orçamentários. Como esferas do poder Executivo, estão 

institucionalizados como canais atrelados ao corpo Estatal, mas mesclam participantes 

membros do governo e da sociedade civil.  

Temos, portanto, a ampliação dos locais de discussão e deliberação política onde se 

inclui a participação de segmentos da sociedade civil através da representação.  Destarte os 

conselhos acompanham, discutem e avaliam a formulação e execução da política, 

participando ativamente das decisões a respeito da mesma. Estas Instituições Participativas 
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possuem também o papel de orientar, fiscalizar, formular a política pública junto com o 

governo, seja na esfera municipal, estadual ou nacional.  

A literatura especializada que analisa essa esfera de poder do Estado busca 

identificar o impacto dessas instituições na prática, como ela se organiza e qual sua 

contribuição para a sociedade e para a atuação do Estado desde sua implementação. 

Entender como ocorre o controle e a gestão das políticas públicas produzidas dentro dos 

IP’s, e buscar variáveis que possam explicar as diferenças existentes entre elas também são 

objetivos muito explorados tanto em estudos quantitativos, como qualitativos (Almeida C. C 

2015; Almeida e Tatagiba, 2012; Borba e Luchmann, 2010; Gurza Lavalle, Houtzager e 

Castello, 2006; Gurza Lavalle e Insuza, 2011; Lüchmann, 2011; Souza, Teixeira e Lima, 

2012; Young, 2006) 

Levando em conta essas discussões sobre representação política, e em particular o 

terceiro movimento teórico apontado, esse trabalho busca produzir um diagnóstico da 

qualidade da representação praticada nos conselhos da área de assistência social no Brasil. 

Na sequência veremos o que o Plano Decenal SUAS estipula na dimensão de mecanismos 

políticos que constituem os conselhos gestores de assistência social. 

3. O Plano Decenal SUAS: Metas e perspectivas projetadas nos conselhos gestores 

da assistência social  

O Plano decenal é a continuação do processo de implementação de um modelo 

unificado de política da Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social- SUAS, 

em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, a 

Secretaria Nacional de Assistência Social- SNAS e o Conselho Nacional de Assistência 

Social - CNAS, que em 2004, iniciaram o rompimento de práticas anacrônicas de 

assistencialismo para construção da Política Nacional de Assistência Social (PNAS 2004) e 

da norma Operacional Básica reguladora do Sistema Único de Assistência Social o 

(NOBSUAS2005) como expressões do conjunto de direitos referentes à política 

socioassistêncial. 

Em resumo, o Plano Decenal é um conjunto de metas nacionais para a Política de 

Assistência Social, hierarquizadas no tempo, que leva em consideração as diferenças 

socioeconômicas de cada região, mas que estipulam no campo qualitativo e quantitativo 

metas a serem atingidas pelos órgãos da Assistência Social do ano de 2007 à 2015. Além 

deste elemento, encontramos também no Plano Decenal a concretização, 

(...) do envolvimento de milhares de pessoas num processo de 
planejamento participativo de grande escala, o que lhe confere um caráter 

Anais III Encontro PDPP -  Página 79



7 
 

singular na história inovadora do planejamento brasileiro. Deliberações 
como essa fluem de um processo consistente de amadurecimento que 
reflete sólidos compromissos ligados à urgência de uma política de 
assistência social de natureza pública, superando o caráter mais imediatista 
no patamar de reivindicações. (Plano Decenal, 2007, p. 10) 

Dentre as dimensões de reestruturação da gestão da política de assistência social, 

encontram-se metas estipuladas para a democratização, participação popular e controle 

social no que se refere às instâncias de tomada de decisão desta política pública, como o 

caso dos conselhos gestores municipal. 

Com relação à democratização, se pensadas na perspectiva macro, as metas vão 

em direção ao fortalecimento do controle social por meio da atuação dos Conselhos de 

Assistência Social, dos fóruns de debate público e da realização de conferências. Porém, 

para alcançar tais melhorias, o projeto, nesta área, visou investimentos em mecanismos 

institucionais que ajudassem a promover o protagonismo dos usuários na política de 

assistência social, investiu em ações de promoção de autonomia, eficiência e estruturação 

dos conselhos, além do investimento na capacitação dos conselheiros de forma 

permanente.  

Ainda sobre o aspecto do controle social e da participação, o projeto avalia tais 

elementos como estruturantes do Sistema Único de Assistência social e compreende que, 

 A reorganização da política, em nível nacional, ganha relevância e força ao 
reconhecer o protagonismo da população no processo qualificado de 
deliberação e de controle social capazes de traduzir uma correta e 
significativa pauta de prioridades e pactos para a consolidação do SUAS . 
(Plano decenal,2007, p.40) 

Dito isso, avaliaremos os aspectos que giram em torno da democratização dos 

conselhos gestores de assistência social com enfoque na qualidade da representação 

política. O Plano Decenal, como pode ser observado, possui como uma das metas a 

melhoria dos aspectos da participação política e dentro deste viés discutiremos como esta 

esfera tem se constituído no que se refere ao seu aspecto da representação política. 

Para viabilizar nossa proposta, utilizamos como base de análise, os questionários do 

Censo SUAS de 2010 a 2015 aplicados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome aos 5.383 conselhos gestores municipais de assistência social do Brasil. 

Dentre o questionário a ser respondido4 por cada conselho encontramos questões 

relacionadas a estrutura dos conselhos, institucionalização, deliberação, participação, entre 

                                                             
4 Durante os anos de 2010, 2011 e 2012 o questionário poderia ser preenchido por: 1-Conselheiro; 2- 
Secretário Executivo; 3- Funcionário dos conselhos. Porém a parti de 2013 esse quadro é ampliado para: 1- 
Presidente do conselho; 2- Vice-presidente do conselho; 3- Outro conselheiro; 4- Secretário executivo e 5- 
Outro funcionário do Conselho. 
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outras, das quais selecionamos variáveis de cunho relevante teoricamente e empiricamente 

que nos ajudaram a compreender os aspectos da representação dentro destas instâncias.  

As questões levantadas para a análise exigiu sustentação teórica para que assim 

pudéssemos construir nosso instrumento de avaliação coerente com os dados disponíveis 

no Censo SUAS. Desta forma as variáveis levantadas somaram um total de 8 questões, 

distribuídas em blocos que serão elucidadas abaixo, sendo elas divididas em três itens: a) 

Método de escolha do representante nos conselhos e paridade (3 questões); b) Capacidade 

inclusiva dos conselhos (3 questões); c) Grau de Publicização dos conselhos (2 questões). 

4. Método de escolha do representante nos conselhos e paridade. 

Levando em consideração as discussões acerca das modificações da organização 

política do Estado juntamente com as aspirações práticas da representação, já discutidas na 

introdução, nesta etapa do trabalho analisaremos o comportamento de variáveis das quais 

são importantes observar modificações ao longo de 2010 à 2015, tendo em vista a riqueza 

de dados gerados pelo Censo SUAS e as metas, relacionadas a esse tema, condensadas 

no Plano decenal SUAS que finalizado no ano de 2015. Todavia é necessário pontuar que 

algumas variáveis serão apenas descritas nesta etapa do trabalho pelo fato de possuírem 

poucas variações, enquanto outras terão a exposição de gráficos. 

Como sublinham vários analistas, é importante, por exemplo, considerar o quanto a 

escolha de representantes está sob o controle dos representados, e não sob o controle do 

Estado, pois se entende que quanto mais democrático este processo, maiores são as 

chances de proximidade entre os anseios dos representados e dos representantes. Além 

disso, é importante considerar o quanto os processos de escolha permitem uma disputa 

aberta pelos assentos nos conselhos a fim de evitar direcionamentos que contribuam para 

super-representação de alguns grupos, já observada em outras instâncias do poder (Souza, 

Teixeira e Lima, 2012; Almeida D.R. 2015; Almeida, Carlos e Silva, 2016). 

A primeira variável que analisaremos diz respeito ao processo de escolhas dos 

representantes da sociedade civil, devido suas especificidades nos questionários, é 

abordada de duas formas por esta pesquisa. 

No questionário de 2010 a questão possui como possíveis respostas 4 alternativas, 

sendo estruturada da seguinte maneira:“ Os representantes da sociedade civil no Conselho 

são...” a) Eleitos em assembleias instaladas especificamente para esse fim; b) indicados 

pelo poder público; c) Uma combinação dos dois; e por fim, d) Especificados (definidos) na 

Lei de criação. Não utilizaremos gráficos para esta variável, mas a tabulação de dados de 

2010 demonstra que 53% dos conselhos gestores de assistência social instalavam 
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assembleias destinadas para eleições de conselheiro, 28,6% eram definidos a partir das leis 

de criação do conselho, 13,4% dos conselhos mesclavam as duas dinâmicas anteriores e 5 

% eram indicados pelo poder público. 

Os demais questionários, de 2011 à 2015, possuem como respostas apenas três 

opções: a) Eleitos em assembleias instaladas especificamente para esse fim; b) Indicados 

pelo poder público; c) Uma combinação dos dois.  

As eleições em assembleias instaladas especificamente para este fim comporta ao 

longo deste período cerca de 68% dos conselhos sofrendo ínfimas variações. Assim, segue 

também a variável que especifica a combinação de assembleias e indicação do poder 

público com média de 24,5 % do total de conselhos, bem como os conselhos em que a 

escolha do representante é por indicação do poder público, que possui média de 7,78%.  

Entende-se que quanto mais democrático é a escolha dos representantes da 

sociedade civil, mais chances estes terão de eleger um representante de acordo com seus 

anseios e com possibilidade de mudanças do quadro de conselheiros que são garantidas 

pelas eleições (Lumbambo e Coutinho, 2004; Faria e Ribeiro, 2011). Já os conselhos que 

instalam assembleias destinadas para este fim, são definidos dentro de nossa classificação 

com o mais alto nível de abertura e controle destinados aos representados e por isso como 

valor democrático a ser alcançado. Os conselhos que possuem uma combinação dos dois 

procedimentos indicam grau intermediário entre as outras duas esferas por não estarem 

completamente fora do controle dos representados, mas ao mesmo tempo serem limitados 

pela escolha do poder público. 

A seguir analisaremos a questão que se refere a escolha do presidente e vice-

presidente. Analisar o comportamento desta variável nos permite quantificar o quão 

democrático é este espaço quando nos referimos ao processo de escolha. A proposta aqui 

foi identificar como os conselhos se comportam frente a um aspecto que pode se enquadrar 

no ideal democrático, onde é possível escolher livremente quem conduzirá as assembleias e 

discussões do conselho durante as gestões. (Almeida C., Carlos, Silva, 2016). 

Assim como a variável anterior as modificações porcentuais são ínfimas, porém é 

importante fazermos alguns apontamentos. No ano de 2010 encontramos 97,9% dos 

conselhos gestores de assistência social dos municípios brasileiros promovendo eleições 

abertas para participação na escolha do presidente e vice-presidente, esse dado tem um 

aumento progressivo chegando em 2015 a 99,2%, quase cem por cento de todas essas 

instâncias. 
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A próxima variável que discutiremos tem o objetivo de avaliar a rotatividade e a 

paridade entre os representantes do Estado e da sociedade civil no conselho. Este aspecto 

se mostra relevante porque garante que os representantes do Estado não possuam por 

completo o poder de decisão dentro do conselho. Esta incorporação participativa de 

diferentes agentes para as discussões de assuntos públicos é a principal característica das 

IP’s, que buscam justamente a diferenciação dos demais locus de poder do governo. A 

seguir veremos os dados dos anos de 2010 a 2015. 

 

Figura 1- Alternância na presidência entre os representantes do governo e os 

representantes da sociedade civil 

 

Fonte: Censo SUAS- A representação política nos Conselhos de Assistência Social nos 
municípios brasileiros 

 

A questão “Há alternância na presidência entre os representantes do governo e os 

representantes da sociedade civil?”, comportou duas possíveis respostas, a primeira: Não 

há alternância; e a segunda: Sim, há alternância. Observando a figura 3 percebemos que do 

ano 2010 à 2015 houve uma aumento de 11,9% no número de conselhos que assumiam 

esta prática em suas organizações. Apesar de não corresponder a uma grande variação, se 

constata a melhora neste aspecto que diz respeito à igualdade e o direito de ocupar o cargo 

da presidência independentemente de qual segmento se representa dentro do conselho. 

As conclusões a respeito da avaliação destas variáveis nos possibilitam afirmar que 

o processo de escolha do representante e de paridade entre os representantes do governo e 

da sociedade civil dentro do conselho são positivas. Podemos inferir que, apesar de sutis, os 
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conselhos gestores estão caminhando para maior abertura democrática e de igualdade 

participativa.  

4.1- Capacidade inclusiva dos conselhos 

Uma das atribuições dos conselhos gestores é promover encontro entre os 

representantes do estado e da sociedade civil5 para que o processo de deliberação sobre 

políticas públicas sejam mais justas e legitimas. Promover o encontro e a possibilidade de 

debate de outros segmentos que não foram absorvidos por nenhuma instância eleitoral é 

ampliar a participação e a inclusão de demandas pujantes constantemente na sociedade 

(Lumbambo e Coutinho, 2004; Marques, 2010; Faria e Ribeiro, 2011).  

O tema da inclusão é um dos norteadores mais debatidos pela teoria política 

democrática da representação e da participação. Identificar o quão inclusivo o Estado é, se 

torna fundamental para avaliar a qualidade da democracia, e por isso retiramos variáveis 

dos questionários analisados que nos ajudam a compreender como a esfera da inclusão se 

estabelece nos conselhos gestores de assistência social. (Almeida, 2015a; Avritzer, 2008; 

Luchmann, 2011)  

Nossa primeira variável diz respeito a frequência com que os conselhos promovem 

ação de mobilização social. Ao analisarmos os aspectos que cercam esta variável 

assumimos que quanto mais ações de mobilização o conselho promove maior é a 

possibilidade de participação e interação entre os conselheiros e a sociedade civil. Desta 

maneira as respostas se estabeleceram em níveis distintos de análise, ou seja, os 

conselhos que nunca realizaram estas ações possuíram o pior desempenho se comparado 

aos conselhos que realizavam mobilizações mensalmente.  

Nos anos de 2010 e 2011 as opções de respostas estavam divididas em Sempre, 

Frequentemente, Raramente e Nunca. Tais classificações possuem um teor subjetivo a 

respeito da realidade. Qual seria o limite entre “Sempre” “Frequentemente” e “Raramente”? 

Por diferenciar dos demais questionários decidimos analisar apenas os anos sequentes.  

Assim como as duas próximas variáveis que analisaremos, cada gráfico contemplará 

os anos 2012-2013-2014-2015 onde as variáveis possuem como opções de resposta 

classificações mais objetivas de análise, distribuindo-se agora em Mensalmente, 

Trimensalmente, Semestralmente, Anualmente e Nunca. A seguir o gráfico com o 

comportamento desta variável. 

 

                                                             
5
 Principalmente os grupos que através do processo eleitoral não foram absorvido pelo Estado. 
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Figura 2- Realização de ações de mobilização por parte do conselho de 2012 a 2015. 

 

Fonte: Censo SUAS- A representação política nos Conselhos de Assistência Social nos municípios 
brasileiros 

 

As grandes variações desta questão se configuram no aumento percentual dos 

conselhos que realizavam mobilização anualmente. Em 2012 tínhamos 1,5%, já em 2015 

observamos 30,30% do total dos conselhos realizando atividades anuais. Esta mudança 

significativa é percebida mais fortemente em 2014, onde o aumento em relação a 2013 é de 

26,6%.  

É também a partir de 2014 que observamos grande queda no percentual de 

conselhos com níveis altos de mobilização (Mensalmente e Trimensalmente), e em 

contrapartida o aumento do número de conselhos que passaram a realizar tais ações nas 

mais baixas escalas de atuação (Anualmente e Semestralmente). É importante salientar, 

porém, que a classificação “Nunca” se manteve relativamente estável, diminuindo apenas 

3,7% se comparado os anos de 2012 e 2015.  

Podemos inferir que a dinâmica de atividade relacionada a incluir agentes da 

sociedade civil e de possibilitar maior participação, parece retroceder a partir de 2013, se 

tornando cada vez mais espaçadas. Ou seja, como a alternativa “nunca” não variou 

significativamente, o que podemos notar é que as variações encontradas nas outras 

alternativas explicam-se pela mudança na periodicidade com que os conselhos passaram a 

desenvolver ações de mobilização, e não que mais conselhos passaram a fazer esse tipo de 

ação.  

A promoção de reuniões ampliadas pelo conselho também nos ajuda a avaliar a 

dimensão da inclusão exercida por estas instâncias, uma vez que estes encontros prevê a 

participação de membros da sociedade civil que não são conselheiros, ampliando as 
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discussões e temáticas para além da instância Conselho. Desta forma, veremos a seguir o 

comportamento das variáveis na seguinte questão “Com que frequência o conselho realiza 

reuniões ampliadas?”.  

Figura 3- Reuniões ampliadas promovidas pelos conselhos de assistência social nos anos 

de 2012 a 2015 

 

Fonte: Censo SUAS- A representação política nos Conselhos de Assistência Social nos municípios 
brasileiros 

 

Observando o gráfico de frequência de reuniões realizadas pelo conselho no período 

de 2012 a 2015 percebemos que os conselhos que realizavam reuniões anualmente 

aumentaram de 0,6% em 2012 para 26,5% em 2015. O grande giro desta mudança se 

estabelece no ano de 2013 que apesar 0,7% dos conselhos se enquadrarem nesta 

classificação (conselhos que realizam reuniões anuais) em 2014 sofre aumento e chega a 

casa dos 29%.  

Outra variável que sofre alterações, mas de forma inversa, são os conselhos que 

realizam reuniões ampliadas mensalmente. Em 2012 sua porcentagem era de 26,1%, em 

2013 sofre queda e fica com 11,8%, em 2014 a maior queda, chegando a 1,5% e em moldes 

gerais se mantendo na casa dos 1,8% em 2015. 

Além destas alterações, outro fenômeno intrigante é o que ocorre com os conselhos 

que Nunca realizaram reuniões ampliadas, especificamente no ano de 2013. Se no ano 

anterior (2012) eles somavam 37,9%, em 2013 esta porcentagem cresce alcançando 71,6% 

do total dos conselhos municipais de assistência social que não realizaram nenhuma 

reunião com a participação de membros da sociedade civil para além dos conselheiros. 
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Para finalizar nosso panorama avaliativo referente a dimensão da inclusão 

observaremos a frequência e a porcentagem de conselhos que realizam reuniões 

descentralizadas, ou seja, em bairros, distritos e municípios fora da sede do conselho. 

Figura 4- Reuniões descentralizadas promovidas pelos conselhos de assistência social nos 

anos de 2012 a 2015 

 
Fonte: Censo SUAS- A representação política nos Conselhos de Assistência Social nos municípios 
brasileiros 

 

Os dados acima chamam atenção mais fortemente para dois pontos, o primeiro: mais 

de 70% do universo de conselhos de assistência social do Brasil não realizam nunca 

reuniões descentralizadas o que é um indicativo de diminuição das possibilidades de 

participação. Segundo, a crescente do número de conselhos que realizam esta ação 

Mensalmente e Trimensalmente despencam em 2014 e se realocam nas dimensões 

Anualmente e Semestralmente.  Assim como já foi mencionado anteriormente neste texto, o 

ano de 2013 e principalmente 2014 devem ser analisados com maior rigor, pois conforme os 

dados nos mostraram, é possível observar alterações significativas no comportamento das 

variáveis que remetem a inclusão política dos conselhos de assistência social. 

4.2. Publicização 

Quando nos referimos à publicização das decisões, a proposta é avaliar a 

disponibilidade de informações e mecanismos de controle, oferecidos pelos conselhos, que 

viabilizam a avaliação e julgamento dos representantes pelos representados.  
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Borba e Luchmann (2010) apontam que a maioria dos representantes não consultam 

ou pedem orientações a seus representados para tomar alguma decisão no conselho. 

Sendo assim, saber, por exemplo, se as Atas são publicizadas e onde as são nos possibilita 

inferir o quanto estas instâncias disponibilizam dispositivos informativos para controle e, 

principalmente, para a prestação de contas de seus agentes políticos. Um representante 

pode não consultar seus representados a cada decisão tomada, mas a possibilidade de o 

representado se informar e promover o processo de prestação de contas do representante 

deve ser garantida. 

Desta forma na sequência analisaremos se as reuniões ordinárias e extraordinárias 

do conselho são registradas em atas. Primeiramente falaremos do ano de 2010, onde a 

especificidade do questionário também exige uma diferenciação com relação ao restante do 

banco de dados. 

As variáveis disponíveis em 2010 para a resposta da questão “As reuniões 

(ordinárias e extraordinárias) do Conselho são registradas em ata?”, são: 1) Sim, ambas 

(reuniões são registradas e atas); 2) Sim, só as extraordinárias; 3) Sim, só as reuniões 

ordinárias; 4) Não. Diferentemente, nos questionários a partir de 2011 encontramos como 

possíveis respostas as alternativas: 1) Todas as reuniões são registradas em atas; 2) A 

maioria das reuniões são registradas em atas; 3) a metade das reuniões são registradas em 

atas, 4) A minoria das reuniões são registradas em ata, e por fim 5) nenhuma das reuniões 

são registradas em ata. Por não sofrerem grandes modificações optamos pela descrição 

apenas, do comportamento das variáveis desta questão.  

Com relação a frequência dos dados de 2010 nenhum conselho deixa de registrar as 

reuniões em atas, ainda que alguns conselhos realizem o registro, apenas das reuniões 

extraordinárias 0,4% e 1,6% apenas as reuniões ordinárias, 98% dos conselhos fazem o 

registro de suas reuniões em ambos os casos. 

Nos anos seguintes (de 2011 a 2015) sobre o registro de atas das reuniões 

ordinárias e extraordinárias temos em todos os anos de análise mais de 90% dos conselhos 

afirmando que realizam o registro em atas de todas as reuniões. A segunda variável com 

maior porcentagem de resposta se configura no registro da maioria das atas. As outras 

classificações onde apenas “metade das reuniões são registradas em ata”; ou “a minoria 

das reuniões são registradas em atas” e ainda, “nenhuma das reuniões são registradas em 

atas” temos em todos os anos porcentagens que não chegam a um por cento em cada 

classificação. 
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 A seguir veremos como as deliberações e resoluções do conselho são publicadas e 

disponibilizadas para os cidadãos. Assim como outras variáveis analisadas anteriormente, o 

questionário de 2010 possui diferenças em suas classificações. Sendo assim, no censo 

SUAS de 2010 na pergunta “Onde são publicadas as atas e resoluções do conselho?” 

temos como possíveis respostas: 1) No diário oficial; 2) Não são publicadas; 3) Outras 

formas. 

 Com isso temos apenas 12,8% dos conselhos de assistência social que afirmam 

publicar suas resoluções no diário oficial, 50 % afirmam utilizar outro tipo de publicação e 

por fim 37,2% não publicam nenhuma resolução ou deliberação produzida pelo conselho. 

Abaixo na figura 5 veremos de forma mais detalhada este mesmo aspecto nos anos de 2011 

a 2015. 

Figura 5- Publicação das deliberações e resoluções dos conselhos- 2011 a 2015 

 
Fonte: Censo SUAS- A representação política nos Conselhos de Assistência Social nos municípios 
brasileiros 

 

É possível observar no gráfico acima (figura 5) um aumento gradativo da 

porcentagem de conselhos que publicam todas suas deliberações e resoluções no diário 

oficial. Da mesma maneira observamos que o número de conselhos que não publicam 

nenhuma resolução diminui, mesmo constatando que este segmento é onde se concentram 

o maior número de conselhos, com média de 47,36%. 
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Esta variável nos permite afirmar que apesar de modificações ao longo do período 

analisado neste trabalho, os instrumentos disponibilizados pelo conselho para que o 

representado possa avaliar cada conselheiro vem obtendo melhorias, apesar da grande 

maioria não emitir ou publicar nenhuma resolução no diário oficial, o canal destinado e 

legitimado justamente para prestação de contas do que é feito no setor governamental. 

Considerações Finais 

As grandes inquietações geradas por nossa proposta de avaliar a qualidade da 

representação nos conselhos gestores de assistência social dos municípios brasileiros se 

colocam da seguinte forma: utilizando como início de avaliação as propostas estipuladas 

pelo Pano Decenal do SUAS, que visou ampliar a participação popular, o controle social e a 

democratização dos Conselhos Gestores da Assistência Social observamos que de fato até 

o ano de 2012 os indicadores de inclusão se mantiveram em ascensão, porém a partir do 

ano de 2013 observamos que os conselhos que antes fomentavam maiores encontros de 

agentes sociais e maiores transparências em suas decisões iniciaram uma leve 

decrescente. 

Na esfera do processo de escolha e a paridade dentro dos conselhos de assistência 

social, podemos afirmar que houve um amadurecimento ao longo dos anos em sua 

organização que garantem elementos democráticos fundamentais para a qualidade da 

representação a quase cem por cento de todos os conselhos municipais de assistência 

social do Brasil. 

Quando nos referimos à publicização das decisões, nossa proposta foi avaliar a 

disponibilidade de informações e mecanismos de controle oferecidos pelos conselho, que 

viabilizavam a avaliação e julgamento dos representantes pelos representados. Através da 

análise dos dados notamos uma melhoria significativa no registro de atas das reuniões, o 

que garante a disponibilidade de se informar sobre os encaminhamentos e as decisões 

tomadas dentro do conselho. Porém em contra partida temos grande porcentagem de 

conselhos que não publicam suas resoluções em diário oficial, o que dificulta o acesso a 

informações e ao controle social. 

Em níveis gerais é possível notar uma melhora na qualidade da representação. Em 

maior escala encontram-se aspectos do conselho relacionados ao processo de escolha e a 

paridade dos representantes. Ao olharmos a esfera da publicização percebemos que esta 

vem sofrendo modificações positivas ao longo dos anos, ainda que, em níveis comparativos 

com o processo de escolha e paridade representativa, esta não se encontre num patamar 

tão bom. Por fim a dimensão da inclusão que apesar de ser a classificação com as piores 
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porcentagens, obteve até o ano de 2012 modificações positivas. Todavia após esta data os 

níveis de encontros entre agentes da sociedade civil apenas decaem.  

O balanço que fazemos é que no ano de 2013 e 2014 houve mudanças que frearam 

fortemente os projetos e progressos estipulados pelo Plano Decenal no que se refere aos 

aspectos da representação política encontrada neste local de tomada de decisão. No ano de 

2013 tivemos os protestos de junho, onde milhares de pessoas se mobilizaram e foram as 

ruas manifestarem suas desaprovações contra, por exemplo, o aumento da tarifa de ônibus, 

gastos com as obras da Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de 2016, a corrupção e 

outros tantos motivos. Ainda neste mesmo ano no período de 16 a 19 de dezembro foi 

realizado em Brasília a IX Conferência Nacional de Assistência Social com o tema “A gestão 

e o financiamento na efetivação do SUAS ”, esses dois elementos podem nos ajudar a 

explicar a queda nos níveis de publicização e inclusão a partir do ano de 2013. As 

manifestações, porque tiveram grande impacto no cenário político brasileiro, além de se 

estenderem durante os anos seguintes, as pressões populares sustentaram, por exemplo, o 

impeachment da então presidenta Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores) em 2016.  A 

respeito das deliberações resultantes da IX Conferência elas podem nos dar indícios de 

possíveis modificações na gestão dos conselhos que culminaram numa queda nos níveis da 

qualidade da representação. Cabe agora direcionar esforços analíticos investigando a 

política de assistência social e as mudanças no cenário político brasileiro que refletiram tão 

negativamente no projeto de melhoria dos aspectos do controle social, da participação e da 

democratização dos conselhos gestores de assistência social. 
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ESPACIOS DELIBERATIVOS EN ESPAÑA Y BRASIL: AVANCES Y 

DESAFIOS 

 

 

 

Resumen: 

 
Cada vez es más evidente la complejidad de las sociedades y las dificultades e 

incertidumbres de los problemas a los que estas deben enfrentarse. Por ello los 

gobiernos de algunos países han hecho esfuerzos para repensar y adaptarse a ese 

nuevo escenario, probando con nuevos estilos de gobernar más relacionales. 

Estimando que la creación de espacios de deliberación puede facilitar el flujo de 

conocimiento entre los distintos actores existentes y con ello mejorar la coordinación 

en los procesos de toma de decisiones, y aportar soluciones creativas. Sin embargo, 

estas nuevas formas de deliberación han sido cuestionadas tanto desde posiciones 

teórico-normativas como funcionales. El objetivo de nuestra comunicación es, a 

partir del análisis de la literatura, comprender la evolución del funcionamiento de los 

espacios deliberativos en España y Brasil. Esos espacios se refieren a lugares de 

discusión y  deliberación sobre cuestiones públicas que implican la interacción entre 

representantes del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado. El foco del 

análisis se pondrá en los mecanismos y diseños utilizados por esos espacios, 

prestando una especial atención a los resultados obtenidos por estos procesos, a las 

dificultades a las que se han enfrentado y a sus perspectivas de futuro; pero 

analizando también las referencias teóricas utilizadas por los autores en ambos 

países.  

 

 

Palabras claves: espacios deliberativos, Brasil, España 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Ante la complejidad experimentada por las sociedades contemporáneas, con las 

dificultades e incertidumbres derivadas de problemas que caracterizan tales 

contextos, los gobiernos de algunos países buscan ampliar los mecanismos e 

instrumentos que puedan ayudarles a responder en tales circunstancias. Igualmente 

se observa la adopción de nuevos estilos de gobernar considerados más 

relacionales. Uno de los ejes de ese enfoque es la idea de que la creación de 

espacios de deliberación puede facilitar el flujo de conocimiento entre los diferentes 

actores existentes y como consecuencia, mejorar la coordinación de los procesos de 

decisión y presentar soluciones que sean creativas. Sin embargo, estas formas de 

deliberación se cuestionan tanto desde el punto de vista teórico-normativo como en 

lo que se refiere a su funcionalidad. El objetivo de esta comunicación es, a partir del 

análisis de la literatura reciente, comprender la evolución del funcionamiento de los 

espacios deliberativos en España y Brasil. Estos espacios se refieren a lugares de 

discusión y deliberación sobre cuestiones públicas que implican la interacción entre 

representantes del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado. El foco del 

análisis se encuentra en los mecanismos y diseños aplicados por estos espacios, 

con especial atención en los resultados obtenidos por esos procesos, las dificultades 

enfrentadas y sus perspectivas de futuro. En términos metodológicos se han 

buscado artículos publicados a partir de 2011 sobre espacios deliberativos en la 

gestión pública en revistas de España y Brasil. Lo que se ha hecho es un meta-

análisis ya que esos artículos son fruto de investigaciones y análisis de diferentes 

procesos. Esta comunicación debe entenderse como el principio de una 

investigación más extensa sobre el tema. 

 

2.- MARCO TEÓRICO  

 

La deliberación es un proceso de dialogo en el cual los participantes intercambian 

argumentaciones y razones racionales sobre un tema y trabajan para llegar a 

identificar  soluciones  que sean lo más aceptables posibles para todos los que 

tienen interés en el tema (Habermas, 1990; Stromer- Galley, 2007).  

Aunque no hay unanimidad sobre cuál son los criterios para medir la deliberación, 

una gran parte de los expertos coincide en una serie de elementos que determinan 

la calidad comunicativa. Según ellos, la deliberación ha de ser racional, interactiva, 
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igual y respetuosa1. Por lo tanto, el elemento fundamental de la deliberación es la 

racionalidad, es decir, la defensa y posición de opiniones con argumentos, donde se 

intercambian críticas y argumentos diferentes y se está dispuesto a cambiar la 

propia opinión ante mejores argumentos. En ese sentido la racionalidad implica 

criterios como: la reciprocidad, la justificación, la reflexividad, la empatía y la 

pluralidad. Otros criterios también importantes son: la igualdad en el discurso y la 

sinceridad.  

Pero la comunicación y la deliberación no solo producen consenso, sino también, 

ineludiblemente, conflicto (Mansbridge, 1993; Prono, 2010), y tanto la disensión 

como el conflicto contribuyen en gran medida al proceso deliberativo tomándolos 

como campo de acción (Maliandi, 2006), puesto que obliga a los participantes a 

desplazarse desde sus preferencias singulares hacia la comprensión de una 

concurrencia de intereses propios y ajenos, dando lugar a una pluralidad ampliada 

(Francés, 2017:61). 

Para favorecer la deliberación es importante que la estructura y organización de los 

espacios deliberativos se diseñen de forma adecuada: incluyendo a todos los 

actores implicados, disponiendo de información relevante y accesible, con 

contenidos visibles y transparentes, información sobre los resultados, medios 

económicos. 

 

 

3.- EL ANÁLISIS DE  BRASIL 

 

En la investigación realizada en sites como spell.org. y en el  Portal periodicos.capes 

fueron utilizados los siguientes términos: espacio deliberativo, gobernanza 

participativa, gobernanza pública y participación ciudadana. La búsqueda dio el 

siguiente resultado: en el site spell.org aparecieron 11 artículos con el término 

gobernanza pública, 4 con participación ciudadana y ninguno con los términos 

espacio deliberativo y gobernanza participativa. En el site Portal periodicos.capes 

apareció 1 con el término gobernanza pública y 1 con gobernanza participativa y 

ninguno con los términos participación ciudadana y espacio deliberativo. De esos 

artículos se han utilizado 6. Destaca la diversidad de enfoques en torno del tema 

espacio deliberativo aunque todos se preocupan de la cuestión de la democracia.  

En el texto de Martins, Ckagnazaroff y Lage (2012) su objetivo fue identificar, a partir 

del análisis documental, las deficiencias de los consejos de salud en Brasil.  

                                                        
1
 Esta es la base normativa de la teoría de la deliberación defendida por Habermas (1990). 
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Encontrando tres tipos de deficiencias: organizativas, de condiciones de trabajo y de 

actuación de los consejos. 

Sobre cuestiones organizativas, se comprobaron problemas relacionados con los 

reglamentos internos, estos reglamentos divergían de la ley federal y en algunos 

pocos casos ni existían. Otro problema delicado trata de la composición, ésta no 

respetaba el principio de representación y de la gestión compartida por los  

diferentes actores interesados (representantes del gobierno, prestadores del 

servicio, usuarios y profesionales de la salud). También se identificó una cierta falta 

de formalización en la selección de representantes. Esto hacia que los actores 

gubernamentales fuesen más dominantes perjudicando de este modo la posibilidad 

de autonomía de los consejos. 

En lo que se refiere a las condiciones de trabajo de los consejos gestores se 

comprobó la falta de dotación presupuestaria además de la inexistencia de 

estructura administrativa para dar soporte al funcionamiento de los consejos. Ese 

tipo de problemas pueden afectar la autonomía de los consejos al verse obligados a 

recurrir para ayuda financiera y administrativa al ejecutivo municipal, corriendo el 

riesgo de cooptación. Otro tipo de problema se refiere al riesgo de no convocar 

reuniones por falta de condiciones físicas para ello.  

La falta de formación/preparación adecuada de los consejeros aparece como otra 

deficiencia, que tiene repercusiones importantes en la capacidad de la 

representación de la sociedad civil para participar adecuadamente en las 

deliberaciones. Directamente relacionada a esa cuestión está la ausencia de 

asesoría técnica que podría minimizar la falta de capacitación de los representantes 

de la sociedad. Unida a la falta de capacitación estaría también una escasa voluntad 

política por parte de la sociedad civil de participar, perjudicando así la renovación de 

los consejos. Existen también problemas de orden económico que impiden a las 

personas involucrarse o participar como consejero en las actividades de los 

consejos. 

Finalmente, sobre la actuación de los consejos gestores hay que indicar que no 

siempre cumplen con el papel de actuar en la formulación de estrategias y en el 

control de la ejecución de la política de salud. La publicidad de las reuniones de los 

consejos también es un foco de crítica, al no ser siempre una práctica por parte de 

los consejeros. Por último, se verifica un avance formal en lo que se refiere al 

mecanismo de los consejos de políticas públicas pero ello no garantiza una 

democratización de los procesos implicados en la gestión y en la producción e 

implementación de políticas públicas. 
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En el artículo de Pardini, Gonçalves y Carmargos (2013),  que estudia la gobernanza 

de los recursos hídricos se pueden observar las mismas cuestiones apuntadas 

anteriormente por Martins, Ckagnazaroff y Lage (2012). En un contexto donde se 

busca viabilizar la participación ciudadana en la gestión de recursos hídricos en 

Brasil, este trabajo estudia las percepciones de los stakeholders sobre los 

mecanismos de gobernanza de recursos hídricos adoptados por la administración 

pública del estado de Minas Gerais,  que se produce por medio de los comités de las 

cuencas hidrográficas. De los datos analizados aquellos que interesan directamente 

aquí se refieren a las relaciones de los stakeholders con los representantes del 

gobierno, la transparencia y la divulgación de informaciones. Inicialmente se destaca 

que la relación entre los stakeholders está marcada por la desigualdad de fuerzas 

entre ellos. Esto ocurría por presiones políticas para defender intereses específicos 

que acaban prevaleciendo en el proceso de decisión. Por ejemplo,  la relación entre 

ONG y representantes de la industria está marcada por la posición crítica de las 

ONG sobre los industriales. Las ONG también critican los permisos dados por el 

gobierno a las industrias usuarias del agua. Además, se comprueban las dificultades 

de accesibilidad a las informaciones y a la participación en las reuniones. Otro punto 

destacado fue la actuación del actor gubernamental considerada prejuiciosa para los 

representantes del sector privado productivo. También se indicaba que dependiendo 

de las prioridades gubernamentales, las propuestas emanadas de los comités de las 

cuencas no recibían el mismo tratamiento, o sea no iban tan rápido las propuestas 

como debían.  

El funcionamiento del Comité es criticado debido a las dificultades administrativas de 

coordinación de los diversos intereses presentes además de la propia composición y 

habilidades que los miembros deben tener pero no poseen. Complementando esas 

críticas a los miembros se señaló también la falta de compromiso con el papel de 

representación, acabando por actuar solo para cumplir un ritual de formalización de 

los procesos. Esto puede profundizarse dado que la renovación de los miembros es 

baja, de tal modo que se produce la participación continua de las mismas personas. 

Se criticó también la falta de transparencia por parte del Comité, en cuanto no fueron 

identificadas acciones imbuidas de ese carácter. También consideran que el Comité 

puede ser influido por el gobierno estadual. 

El artículo de Aguiar; Heller y Melo, (2012) menciona problemas similares a los 

anteriormente citados. Utilizando la teoría de Habermas sobre democracia 

deliberativa como referencia y realizando una investigación cualitativa (mediante 

entrevistas, grupos focales y documentación como técnicas de recogida de datos) 

los autores estudiaron la gestión de un servicio privatizado de agua y alcantarillado 
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de la ciudad de Cachoeiro do Itapemirim, en el estado de Espírito Santo. 

Constatando la creación de un nuevo sistema organizativo denominado Sistema 

Municipal de Saneamiento (SIMSA), en el cual el Consejo Municipal de 

Saneamiento (COMUSA) sería el órgano superior.  

Según Aguiar; Heller y Melo (2012) entre los problemas encontrados puede citarse 

la participación insuficiente del poder público en la definición de la política pública en 

comparación con la actuación de la empresa prestadora del servicio y la agencia 

reguladora. La composición del consejo municipal no era simétrica, siendo la 

mayoría representantes del poder público, de la empresa prestadora del servicio y 

de la agencia reguladora en detrimento de la representación de la sociedad civil. A 

su vez, la representación de la sociedad civil era frágil, debido a la falta de 

información y de conocimiento técnico, en resumen, afronta problemas de 

cualificación que le impide tener una posición más fundamentada en la discusión de 

cuestiones técnicas. También se identificó la captura por la burocracia y por los 

técnicos tanto del consejo como del órgano de regulación. Por ejemplo, el consejo 

se limitaba a discutir las tarifas de la prestación de servicios. Las pautas discutidas 

por el consejo eran limitadas. La actuación de la agencia reguladora, con dos 

audiencias al año, también fue objeto de crítica. En esas audiencias la mayor 

presencia  era la de los miembros de la propia agencia y de la empresa prestadora 

de servicios. La sociedad civil actuaba poco en esas reuniones. Se explica, en parte, 

por la poca divulgación de esas reuniones entre la sociedad.   

Además de esos espacios formales fueron identificados espacios informales, como 

asociaciones comunitarias, donde también se comprobó una participación muy 

pequeña de los ciudadanos ya sea por problemas cotidianos como por falta de 

información sobre las reuniones. También se observó la inexistencia de relación 

entre el consejo de saneamiento, las audiencias públicas y la agencia reguladora 

con los espacios informales. Lo que se discutía en los espacios formales de 

deliberación no se tenía en cuenta en los espacios informales y viceversa. 

Resumiendo, Aguiar; Heller y Melo (2012) consideraron que no se había formado 

una esfera pública que pudiese servir de mediación entre los intereses de la 

sociedad y los del poder estatal y el sector privado en el tema del saneamiento en la 

ciudad de Cachoeiro do Itapemirim. En otras palabras, los intereses del gobierno y 

del empresariado prevalecieron en relación a la posibilidad de “formación política de 

la voluntad y de la opinión”, que sería lo propio del mundo de la vida, según la 

terminología de Habermas (1997), como es citado por Aguiar; Heller y Melo, (2012). 

Sin embargo, los autores resaltan la importancia del consejo municipal como 
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oportunidad de aprendizaje ciudadano tanto en lo que se refiere a la política como a 

la cuestión  técnica. 

Datos de esos textos también se reflejan en el artículo de Lopes et al (2014) que 

realiza un análisis de artículos sobre los consejos sectoriales de salud, que abarcan 

el período de 2004 a 2014. Aunque el período tratado sobrepasa el período de esta 

comunicación, este artículo es utilizado aquí con fines de comparación con los 

artículos presentados. La preocupación de Lopes et al (2014) era la 

institucionalización de esos consejos. Inicialmente se observó entre los miembros de 

los consejos poco conocimiento sobre las competencias necesarias y las tareas a 

cumplir. Esta situación pudo llevar al tratamiento de cuestiones superficiales. En 

relación a los miembros lo que se confirma es el comportamiento auto-interesado. 

En términos políticos se muestra el problema del no reconocimiento por parte de la 

secretaria municipal de salud del consejo municipal de salud, lo que puede llevar al 

mantenimiento de centralización de poder en el ejecutivo. Se observa también la 

falta de normas que pudiesen orientar la formación de la representación de los 

miembros del consejo. Decisiones que deberían ser tomadas a priori por el consejo 

acaban por ser tomadas en otras instancias. En resumen, fragilidades políticas y 

técnicas del consejo le llevan a no tomar decisiones que deberían ser de su 

competencia. Incluso en consejos que reciben demandas ciudadanas se observó la 

necesidad de publicidad del espacio que podría fortalecer, por medio de la 

divulgación de la imagen y de los resultados, el reconocimiento por parte de la 

sociedad del consejo como órgano legítimo en el sector de la salud municipal. 

Martins Souza (2011) estudió el orçamento participativo (OP) como un elemento 

incluido en un proceso más amplio de decisión política relacionado con el ejecutivo 

municipal, el legislativo y los partidos políticos. Por ejemplo, diferentes experiencias 

de OP creadas por el Partido dos Trabalhadores (partido que inició este 

experimento) tuvieron diferentes resultados y destinos. De ahí la necesidad de 

prestar atención a las relaciones de conflicto entre el OP, las instituciones y los 

actores políticos locales. Para la autora los desdoblamientos de las relaciones de 

conflicto entre el OP y el ejecutivo, el legislativo y los partidos políticos explicarían 

parcialmente las diferencias del grado de repercusión de esa estrategia participativa. 

Entendiendo por grado de repercusión la importancia mayor que esas experiencias 

tienen cuando poseen un cierto grado de institucionalización y contribuyen al 

aumento de los medios de transparencia de las acciones gubernamentales, al 

aumento de los canales formales de comunicación entre el gobierno municipal y la 

población y al incremento de las asociaciones del municipio. 
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A partir de Evans (1995) considera que las instancias de relación entre Estado y 

sociedad deberían estar no solo socialmente fijadas sino también institucionalmente 

incluidas y que existen pocos estudios sobre OP en ese sentido. Aunque tales 

estudios reconocen la inserción institucional del OP que garantiza su existencia, 

sería necesario estudiar las dinámicas políticas institucionales que marcan el 

contexto donde tales experiencias ocurren. La autora estudia el recorrido del OP en 

tres municipios del estado de São Paulo. Concluyendo que las relaciones de 

conflicto y cooperación entre esos actores políticos locales explicarían en cierta 

manera el grado de repercusión de estos experimentos. Donde prevalecieron las 

relaciones de cooperación el grado de repercusión fue mayor además se crearon 

otros espacios de implicación ciudadana. 

Finalmente Kleba, Comerlatto y Frozza (2015) buscaban identificar los instrumentos 

y mecanismos de gestión más utilizados en el proceso de decisión de los consejos 

municipales sectoriales de Asistencia Social y de Salud de Chapecó, en Santa 

Catarina. 

Los autores definen a los instrumentos como “base y fundamento que componen el 

ordenamiento  oficial/legal y legítimo para orientar el proceso de decisión en la 

gestión de políticas, orientando su formulación, deliberación e implementación, 

fiscalización y evaluación” (Kleba, Comerlatto y Frozza, 2015:1065). Los 

mecanismos fueron definidos como “ciertos movimientos y modos de operar, con 

vistas a ampliar y cualificar el debate, haciendo posible una mayor comprensión 

sobre las cuestiones planteadas y favoreciendo procesos de toma de decisión más 

coherentes con las demandas y potencialidades identificadas sin perjuicio de las 

orientaciones y normativas legales”. No nos interesa discutir aquí los conceptos, 

dado el objetivo de esta comunicación. Se observa que entre los instrumentos más 

utilizados están los informes de prestación de cuentas, lo que indica que los debates 

son más de carácter fiscalizador e informativo, ya que la prestación de cuentas 

estaría disociada de la evaluación de resultados derivadas de acciones y programas 

gubernamentales, perjudicando así la generación de información cualificada para la 

toma de decisión, por ejemplo, en la definición de prioridades e inversiones para el 

Plan Municipal. Esto muestra una práctica limitada en relación a la gestión de 

políticas públicas. En la asistencia social, la discusión está enfocada a la aprobación 

de convenios, por medio de dictámenes de comisiones internas sobre solicitudes de 

acreditaciones y nuevas acreditaciones de organizaciones para prestación de 

servicios. En salud, lo que más se encuentra es la aprobación de informes o el 

análisis y aprobación de solicitudes o propuestas de acciones/programas 
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gubernamentales, con el objeto de garantizar transferencias de recursos del nivel 

federal al municipal.  

En general no se confirmó una articulación, de documentos legales provenientes de 

diferentes esferas gubernamentales,  ni para la asistencia social ni para salud. Es 

decir, fueron identificadas las correspondientes leyes, planes, programaciones 

anuales e informes con carácter informativo o deliberativo, pero sin articulación entre 

esos instrumentos y sin su utilización como guía para procesos de planificación y 

evaluación de las iniciativas desarrolladas en el municipio. 

En lo que se refiere a los mecanismos, se comprobó la utilización de comisión 

interna, que sirve para debatir y agilizar procesos derivados de demandas/tareas 

específicas, pero que no consiguen ayudar a las sesiones plenarias de los consejos 

con documentos para mejorar el proceso de decisión. Otro mecanismo utilizado fue 

la capacitación de los consejeros que sirve para mejorar el desempeño  de los 

consejos. Las conferencias y las pre-conferencias (ambas con participación de 

consejeros) además de interlocución con otras áreas de la administración pública 

para hacer conferencias conjuntas o viabilizar la participación de miembros de otros 

consejos sirven para tener diálogos intersectoriales. Sin embargo, las resoluciones 

de estas conferencias no se encuentran presentes a la hora de la definición de 

estrategias para el Plan Municipal. Otro mecanismo relevante es la exposición de 

programas y acciones por parte del gobierno o de los prestadores de servicios, de 

convidados externos para hablar de cuestiones específicas, o la presencia de otros 

consejos gestores para reflexionar y, si se puede, actuar de modo intersectorial, lo 

que puede llevar a los consejeros a una mayor apropiación de contenidos 

relevantes. En resumen, existen espacios para ampliar tanto el uso de instrumentos 

como de mecanismos para fortalecer la participación en la gestión de políticas 

públicas. 

Además, se debe destacar el hecho que tales instancias poseen sus historias 

propias, lo que lleva al investigador a reconocer que diferentes espacios poseen 

diferentes desarrollos institucionales. Por ello es posible encontrar consejos de salud 

con estructuras constituidas, buena comunicación, liderazgos considerados 

democráticos (aunque el texto no deja claro cómo se llegó a esto), atención a 

demandas de la sociedad civil, capacitación de consejeros y contacto fuerte con el 

ejecutivo municipal Este caso es el caso de Porto Alegre. Otro caso con una 

evaluación positiva es el de Imperatriz. Como problemas en estos casos son citados: 

el largo período de mandato de los miembros, de 6 años de duración, en el caso de 

Porto Alegre; y en el caso de Imperatriz, lo que falló fue la publicidad. 
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Para finalizar, los textos presentados indican realidades que reproducen problemas 

políticos y administrativos ya citados en investigaciones anteriores. Las razones de 

estos problemas tampoco son nuevas. 

Por otro lado, se percibe un crecimiento de la creación de organismos deliberativos 

en diferentes niveles de gobierno y en diferentes sectores. Lo que lleva a la 

necesidad de entender los espacios deliberativos como procesos y estructuras que 

reflejen diferentes correlaciones de fuerzas, que dependen del momento político en 

que se estudie. Los espacios deliberativos pueden profundizar la democratización 

del proceso de elaboración e implementación  de políticas públicas, fortalecer el 

control social, por medio del fortalecimiento de la capacidad participativa y 

deliberativa de los ciudadanos, pero también, servir como mecanismo de captura por 

parte de sectores más poderosos de la sociedad, sean políticos y/o económicos. 

 

4.- EL ANÁLISIS DE  ESPAÑA 

 

En la investigación realizada en el site dialnet.es y en el site Redalyc en la que se 

utilizaron los mismos términos que en el caso de Brasil: espacio deliberativo, 

gobernanza participativa, gobernanza pública y participación ciudadana, se apreció 

que, excepto en el caso de participación ciudadana, no aparecieron casi artículos 

con esa denominación. Deberíamos, por tanto, en una ulterior búsqueda perfilar algo 

más los términos utilizados.  

De los artículos encontrados que incluyeran el término deliberación, la mayoría de 

ellos teóricos, hemos utilizados 7 porque nos parecían los más adecuados para 

nuestra investigación. Es importante señalar que de los siete, cinco están escritos 

por profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

El objetivo del artículo de Brugué y Parés (2012) era analizar cómo se había 

abordado, a través de la deliberación, un conflicto histórico y de alta complejidad: el 

“maldito problema” de la montaña en Aragón.  Era un problema complejo en el que 

existía una fuerte confrontación entre actores, los cuales tenían  unas posiciones 

muy bien definidas, sustentadas en argumentos cognitivos fuertes y que 

tradicionalmente han sido defendidas de forma muy rígida. El conflicto giraba 

alrededor de dos modelos contrapuestos en relación al desarrollo y a la ordenación 

del territorio en el Pirineo Aragonés: el modelo “desarrollista” y el modelo 

“ecologista”. 

El proceso, a partir de la creación de una Mesa que estuvo trabajando durante un 

año, fue bastante positivo. Se propició un intercambio de razones y argumentos; se 
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dotó al espacio de recursos humanos y técnicos suficientes; los participantes 

gozaron del tiempo necesario para poder argumentar sus posiciones; la composición 

de la Mesa no fue objeto de polémica; funcionó con un alto rigor y con la energía 

suficiente; los participantes afirmaron haber mejorado las relaciones entre ellos y 

con la administración; las conclusiones de la Mesa se incorporaron al ordenamiento 

jurídico de la Comunidad de Aragón. Los autores terminan señalando que las claves 

de este éxito relativo tenían que ver tanto con el tipo de liderazgo que se ejerció 

desde el Gobierno de Aragón como con el propio diseño y ejecución del proceso 

deliberativo. 

Pero no todo fueron éxitos, también hubo problemas: uno de los principales actores 

no participó en las últimas reuniones y tampoco firmó dos de los tres documentos 

que se elaboraron; los participantes no sabían en qué medida los elementos 

incluidos en los resultados que no fueron incorporados a la ley (porque no tenían 

esa naturaleza) se concretarían en acciones y medidas específicas; hubo 

disconformidad con los resultados como señalaron algunos actores: eran poco 

concretos y no hubo una respuesta por parte del gobierno, hecho este último que 

genero cierta frustración en algunos de los participantes. 

Por último señalar que fue un espacio que privilegió la participación de unos pocos, 

ya que solo participaron actores organizados. Este modelo de deliberación tiene su 

parte positiva porque se pueden alcanzar fácilmente resultados concretos pero, al 

mismo tiempo, estos acuerdos son más débiles y es más fácil desmarcarse de los 

mismos, como hizo una de las organizaciones al final del proceso. No se generó, en 

definitiva, un debate general y abierto a la ciudadanía sobre el futuro de la montaña 

en Aragón, sino que se desarrolló un debate entre aquellos que representaban a las 

diversas posiciones sobre el problema de la montaña. 

El artículo de Ganuza et al. (2012) analiza el cambio de opinión de los participantes 

en un foro deliberativo y  hasta qué punto esos cambios perduran en el tiempo. Para 

ello utilizan la encuesta deliberativa realizada en 2008/2009 por el Instituto de 

Estudios Sociales Avanzados (IESA), en colaboración con la Agencia Andaluza del 

Agua. Esta encuesta  pretendía  analizar el debate sobre la gestión de los recursos 

hídricos entre la ciudadanía residente en la región de Andalucía. 

En el artículo los autores aprecian que justo después de la deliberación los cambios 

a los que asistían eran muy notables, pero seis meses después dichos cambios se 

relativizan. Pero también señalan que se producen cambios: el foro deliberativo fue 

eficaz a la hora de transmitir información sobre el tema del agua. Antes de la 

deliberación el 26% de los entrevistados sabía quién era el mayor consumidor de 

agua en la región (agricultura), mientras que después de la deliberación ese 
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porcentaje se incrementó al 88% y; la eficacia política interna se afianza en los 

ciudadanos.  

El foro deliberativo parece tener un poder extraordinario para variar la red actitudinal 

de los participantes. No solo un cambio de opinión, sino que este se sustenta en 

otras actitudes. Sin embargo, seis meses después, la red actitudinal regresa 

parcialmente a sus fueros. Eso indica que un contexto deliberativo tan intenso como 

el que tiene lugar en una encuesta deliberativa produce cambios sustantivos en la 

red actitudinal, pero este cambio se diluye con el tiempo. El hecho de que una parte 

de los participantes vuelva al estado inicial confirmaría la existencia de diferencias 

individuales a la hora de atender un proceso deliberativo. Pero también evidencia los 

límites del aprendizaje cognitivo o que los cambios actitudinales tienen que ver con 

muchos más elementos de los que se suelen considerar. 

En su artículo Parés y March (2013) analizan una de las pocas experiencias de 

participación llevadas a cabo desde una administración autonómica, la Generalitat 

de Cataluña, experiencia que tuvo un marcado carácter de gobernanza multinivel, 

pues combinaba distintas escalas tanto geográficas como administrativas. El 

proceso fue pionero en su ámbito en Cataluña, ya que la normativa de ordenación y 

gestión forestal no previa la participación ciudadana más allá de los canales 

habituales de información pública y consulta. Se plantea a raíz de un conflicto con la 

Muntanya de Sant Miquel (Girona) y los objetivos del proceso eran: dar a conocer 

los instrumentos de planificación y gestión forestal vigentes en ese momento; 

someter estos instrumentos a la deliberación de la sociedad civil; analizar posibles 

mejoras en la gestión forestal e incorporar a la ciudadanía en la planificación y 

gestión forestal 

Del análisis del proceso se pueden extraer algunas conclusiones de interés para 

nuestra investigación. En el artículo señalan algunos aspectos positivos: la 

convocatoria de agentes fue muy exhaustiva y completa; los recursos fueron 

óptimos; la solución finalmente adoptada (el compromiso de estudiar más 

profundamente la creación del Parque Natural) fue ampliamente aceptada por todos 

los actores; el proceso ayudó por un lado a mejorar la capacidad de interlocución 

entre las distintas entidades y por el otro entre ellas y la administración pública. Sin 

embargo, existieron otros puntos débiles: faltó claridad en los objetivos; existió un 

desajuste de escala entre el diseño inicial del proceso y los resultados finales y la 

asimetría de conocimientos entre los participantes; las conclusiones finales fueron 

muy poco concretas y esto suscitó las críticas de buena parte de los participantes. 

Al final el gran interrogante que nos plantean es sobre la posibilidad de combinar la 

deliberación fría con la deliberación caliente. El caso analizado muestra que esta 
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combinación resulta extremadamente difícil y que no puede producirse sin 

consecuencias (ya sea en la calidad del debate o en la solidez de los resultados). 

Querer incorporar al público en general (ciudadanía sin intereses fuertes) cuando el 

tema tratado responde a un conflicto fuerte entre actores con altos niveles de 

conocimiento puede generar desigualdades en la deliberación y es posible que la 

aportación sustantiva sobre los resultados sea insignificante. Sin embargo, cuando 

el tema a abordar requiera ser abordado desde la lógica del interés colectivo porque 

afecta al conjunto de una comunidad –como es el caso de la experiencia evaluada- 

entonces la incorporación de elementos de deliberación fría puede ser del todo 

necesaria. En estos casos el reto es hallar el diseño y la dinamización adecuados 

para compatibilizar ambas lógicas, llevando la deliberación hacia una temperatura 

de equilibrio. 

Martí-Costa y Pybus (2013) analizan la participación ciudadana en los Planes de 

Ordenación Urbanística Municipal (POUM) aprobados en Cataluña. Distinguiendo 

cuatro tipos o modelos de participación: a) mínimo; b) informativo; c) apoyo a la 

decisión; d) deliberativo. Calificando como deliberativos a aquellos procesos que se 

caracterizan por tener acciones de información (reuniones específicas, atención 

personalizada, etc.) y al mismo tiempo talleres participativos. 

De los casos estudiados, 93, solo el 16% son del modelo deliberativo. Modelo que 

se da fundamentalmente en los municipios de más de 10.000 habitantes y con 

gobiernos de izquierdas. 

En sus conclusiones los autores señalan que a pesar de la relevancia que el 

proceso de participación tiene para la legitimidad de los POUM, está tiene todavía, 

tanto a nivel formal como sustantivo, poca importancia. Siendo, en su opinión, la 

responsabilidad por la falta de participación compartida entre gobiernos municipales, 

equipos redactores y las respectivas comisiones de urbanismo.  

Un proceso de participación bien elaborado, en el que todos los vecinos tengan la 

posibilidad de tomar parte en el proceso y que incorpore en su redacción a todos los 

sectores de la sociedad, especialmente a los más sensibles, legitima el urbanismo 

del municipio.  

Por último, observan que con los años los modelos mínimo e informativo van 

disminuyendo, aumentando sobre todo el de apoyo a la decisión pero también el de 

deliberación. Este último gracias a las subvenciones que algunos municipios 

recibieron para fomentar la participación en los procesos de redacción de sus 

POUM. 

El objeto de análisis, en el caso del artículo de Parés, Espluga y Brugué (2014),  fue 

el análisis de las consecuencias de la directiva marco del agua en la gestión de las 
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cuencas hidrográficas de Cataluña. Fue un caso ejemplar y en muchos términos 

también atípico. El gobierno de Cataluña jugó un papel clave en la promoción de un 

proceso deliberativo de grandes dimensiones en el Distrito Fluvial de Cataluña, 

gestionado íntegramente por la administración autonómica. Durante 4 años el 

gobierno catalán invirtió 3 M€ en el proceso de deliberación, se llevaron a cabo 290 

reuniones, que incluyeron a más de 1.700 personas y se generaron casi 1.000 horas 

de debate. Más de 1.500 propuestas fueron producidas y 964 de estas propuestas 

fueron introducidas en el documento final del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca 

Fluvial de Catalunya, aprobado por el gobierno en noviembre de 2010. 

Pero todo ello no impidió que el proceso tuviera sus luces y sus sombras. En el 

capítulo de luces podemos señalar: la duración y la intensidad del proceso  

permitieron el intercambio de opiniones y argumentos; el proceso fue accesible y lo 

suficientemente comprensible para los ciudadanos y sus representantes; la 

información producida era enorme y se podía acceder fácilmente a ella a través de 

internet; se aprobó el plan de cuenca, cuatro años después del comienzo del 

proceso, que incluyó el 63% de las propuestas formuladas durante el proceso de 

deliberación; como consecuencia del proceso deliberativo la Agencia Catalana del 

Agua modificó su organización interna, creándose una nueva unidad de participación 

dentro de la agencia; la legitimidad de la política de gestión de cuencas hidrográficas 

se fortaleció; se logró pasar de una suma de intereses particulares contradictorios a 

la construcción de un una posición de interés público coherente y consensuada; se 

mejoraron las relaciones entre las partes interesadas y los participantes estuvieron 

satisfechos con el proceso; las reglas fueron claras y seguras; el papel 

desempeñado por los técnicos fue también un hecho clave para explicar la buena 

marcha de los talleres de deliberación; el propio diseño del proceso, la tarea de 

facilitación llevada a cabo por las empresas de consultoría y la buena gestión de las 

expectativas por parte de los promotores del proceso son factores que claramente 

hicieron posible la transición de un clima de desconfianza y recelo a un acuerdo 

sobre cómo hacer frente a los desacuerdos, generándose así un nuevo clima de 

respeto mutuo y; la actitud cívica de los participantes. 

Pero también hubo sombras. Los políticos responsables del proceso aunque lo 

apoyaron tuvieron una implicación muy limitada en el proceso, al no participar 

activamente en los talleres ni explicar el proceso a los medios de comunicación y 

además tampoco consiguieron involucrar a otros departamentos clave del gobierno 

autonómico. El proceso se realizó pero algunos temas quedaron fuera del debate y 

los que se trataron no fueron incorporados a la agenda política del gobierno.  
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No hubo una estrategia comunicativa adecuada para el proceso. Al dirigirse 

solamente a las partes interesadas y no a la sociedad, no se logró que ésta se 

involucrara. No se explicaron bien los objetivos y los contenidos del proceso 

deliberativo, de hecho, la gran mayoría de los participantes no sabían muy bien lo 

que estaban haciendo allí ni por qué lo hacían. Se produjo también una sobre-

representación de dos colectivos: la administración y las organizaciones sociales y 

ambientales. Todo ello provocó la insatisfacción con los resultados de los 

participantes.  

El artículo de Brugué (2014) trata de la adaptación de las políticas públicas a un 

contexto de gran complejidad, que, en su opinión, hace necesario dotarlas de una 

renovada combinación de deliberación colectiva y ejercicio de autoridad pública. 

Contrastando su teoría con dos políticas públicas complejas y que, por lo tanto, 

exigen un proceso decisional complejo: el plan de gestión de las cuencas 

hidrográficas de Cataluña y el diseño de un mapa penitenciario. La primera de ellas 

analizada en profundidad en el anterior artículo de  Parés, Espluga y Brugué (2014).   

La política penitenciaria es un caso de toma de decisiones en un contexto donde 

intervienen múltiples variables y donde, obviamente, se produce el cruce de 

múltiples valores e intereses, lo que provocó que durante más de una década no se 

tomara, a pesar de su necesidad, la decisión de construir nuevos equipamientos 

penitenciarios. 

A partir de 2004, tras un  cambio en el gobierno autonómico, se decide desbloquear 

la situación a través de un proceso decisional abierto, transparente y participativo. 

Este proceso se desarrollará durante 2005 y culmina en 2006 con la aprobación de 

un plan que identifica 5 nuevos emplazamientos para 5 nuevas prisiones. No fue una 

decisión compartida por todos los actores, pero fue una decisión dotada de 

suficiente legitimidad como para ser aceptada. 

El principal aspecto positivo de esta experiencia es la propia decisión, la capacidad 

para superar una situación de bloqueo que duraba ya más de una década. En el 

proceso se muestra cómo se  puede combinar autoridad y deliberación. El ejercicio 

de autoridad era imprescindible, pues es imposible lograr que todos los actores 

involucrados acepten satisfechos la ubicación de una prisión. 

Para avanzar en esa dirección Brugué nos señala tres condiciones que considera 

necesarias: 

a) Partir de marcos de referencias definidos políticamente. Marcos de referencias 

que definan tanto el espacio del debate como los límites que la autoridad pública no 

está dispuesta a traspasar. En su interior se debe producir la interacción 
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deliberativa, generando las condiciones de información y respeto mutuo que la 

favorezcan. 

b) Una doble obligación: escuchar y responder. El arte de equilibrar la escucha con 

la respuesta es una clave para articular deliberación y autoridad. 

c) De los clientes de servicios a los ciudadanos receptores de políticas públicas. La 

deliberación debe servir para articular las voces de la colectividad, mientras que el 

ejercicio de autoridad debe descartar las tentaciones clientelares de determinadas 

visiones gerenciales de la administración pública.  

El objetivo del artículo de Francés (2017) consiste en analizar en qué condiciones se 

produce la deliberación y qué efectos cognitivos y valorativos produce en los 

participantes en los presupuestos participativos, espacio de participación orientado a 

la propuesta, deliberación y toma de decisiones relacionadas con la política pública. 

Concluyendo que tres son los elementos clave para la articulación de un espacio 

deliberativo y participativo orientado al debate sobre decisiones públicas: las 

condiciones en que se despliega la deliberación, la relación entre estas y la 

valoración cognitiva y procesual que realizan los participantes de su experiencia, así 

como los nexos entre ambas cuestiones y la percepción que tienen los ciudadanos 

en relación con el rol del entramado institucional en todo el proceso. La información 

y el tiempo disponible para alcanzar acuerdos constituyen dos claves más a añadir 

en la configuración de las condiciones. También son importantes: la aceptación e 

implantación de la decisión final, la asistencia técnica para clarificar los 

condicionantes de las decisiones, la dotación de los recursos económicos e 

informativos necesarios y la adecuada representación sociodemográfica de toda la 

población a lo largo de todo el proceso. 

 

CONCLUSIONES 

 

Del análisis del tema la primera conclusión que podemos extraer es que a pesar del 

gran número de artículos académicos publicados en estos años sobre los procesos 

y mecanismos de participación ciudadana existentes, muy pocos de ellos estudian 

específicamente los espacios deliberativos de estos procesos. 

En cuanto a las dificultades a los que se enfrentan, la mayoría son comunes en 

ambos países. Un ejemplo de ellos son: asimetría de conocimientos, poca 

accesibilidad de la información, poca implicación de los ciudadanos, ausencia de un 

liderazgo político claro, deficientes estrategias comunicativas, ausencia de algunos 

actores en el proceso, falta de claridad en los objetivos o la ausencia de resultados 

concretos. Otras dificultades son específicas de Brasil, como la ausencia de 
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presupuesto y de estructura administrativa, la falta de formación de los ciudadanos 

participantes, la carencia de una asesoría técnica, la inexistencia de coordinación o 

la escasa renovación de los miembros de los órganos de participación. 

Los espacios de deliberación existen y pueden aportar, dada la complejidad de 

nuestras sociedades y las dificultades e incertidumbres de los problemas a los que 

estas deben enfrentarse, muchos beneficios al facilitar el flujo de conocimiento entre 

los distintos actores existentes y con ello mejorar la coordinación en los procesos de 

toma de decisiones. Esta opinión es compartida por todos los autores estudiados, 

como lo es también que aunque los diseños de los procesos de deliberación deben 

mejorarse, los ciudadanos están satisfechos con que se les incluyan en los procesos 

de decisión. 

No podemos olvidar un tema que hemos tratado al principio de las conclusiones y 

que consideramos importante, la necesidad de más investigaciones que analicen el 

tema con profundidad. Para ello son necesarios medios económicos y personales 

que permitan hacerlo con calidad y objetividad. 

En este punto creemos que nuestro Grupo de Trabajo puede hacer una labor 

extraordinaria, tanto realizando investigaciones como formando a personas en estos 

temas y por último, trasladando todo ese conocimiento a los gobiernos y a la 

sociedad civil.   

BIBLIOGRAFIA 

AGUIAR, M. M. de; HELLER, L. E MELO, E. M. Ação comunicativa na gestão de um 

serviço privatizado de agua e esgotos: uma avaliação em Cachoeiro de Itapemirim 

(ES). Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, 46 (6):1505-27, nov/dez. 

2012. 

BRUGUÉ, Q. Políticas públicas: Entre la deliberación y el ejercicio de autoridad. 

Cuadernos de Gobierno y Administración Pública Vol.1, Núm.1:37-55. 2014. 

BRUGUÉ, Q. y PARÉS, M. Entre la deliberación y la negociación: el caso de la 

mesa de la montaña en Aragón. Revista de Estudios Políticos nº 158: 75-101. 2012. 

FRANCÉS, F.J. La interacción deliberativa en los procesos de participación 

vinculados a las decisiones públicas. Papers  102/1: 53-42. 2017. 

GANUZA, E., FRANCÉS, F., LAFUENTE, R. y GARRIDO, F. ¿Cambian sus 

preferencias los participantes en la deliberación?. REIS 139: 111-132.2012. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 111



19 
 

HABERMAS, J. Moral Consciousness and Comunicative Action, Cambridge, MA: 

Polity Press. 1990. 

KLEBA, M. E.; COMERLATTO, D.; FROZA. K. M.; Instrumentos e mecanismos de 

gestão: contribuições ao processo decisório em conselhos de políticas públicas; 

Revista de Administração Publica , Rio de Janeiro 49 (4): 1059-1079, jul./ago., 2015. 

LOPES, B. de J. L., SILVA, E. A.; FERREIRA, M. A. M.; EMMENDOERFER, M. L., 

Institucionalização da participação nos conselhos de Saúde: Análise do Espaço 

Deliberativo e de sua Ocupação. Amazônia, Organizações e Sustentabilidade. V. 3, 

n. 2, p. 63-82, jul./dez. 2014. 

MALIANDI, R. Ética, dilemas y convergencias. Buenos Aires: Biblos.2006. 

MANSBRIDGE, J. “Self-Interest and Political Transformation”. En MARCUS, G. y 

HANSON, R. Reconsidering the Democratic Public. Pennsylvania: Pennsylvania. 

State University Press.1993. 

MARTÍ-COSTA, M. y PYBUS, M. La participación en el urbanismo: los planes de 

ordenación urbanística municipal en Cataluña. Gestión y Análisis de Políticas 

Públicas, nº 10: 19-32. 2013. 

MARTINS, S.; CKAGNAZAROFF, I. B.; LAGE, M. L. da C. Análise dos Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas à luz dos Relatórios de Fiscalização da Controladoria 

Geral da União. Administração Pública e Gestão Social, v. 4, n. 2, pp. 221-245, 

abr./jun. 2012. 

MARTINS DE SOUZA, L. A. Orçamento Participativo e as novas dinâmicas. Lua 

Nova, São Paulo, n. 84, p. 255-285, 2011. 

PARDINI, D. J.; GONÇALVES, C. A.; CAMARGOS, L. M. A água – Governança 

Pública de Recursos Hídricos: Manifestações do stakeholders em Minas Gerais. 

REUNA, Belo Horizonte, v. 18, n. 4, p.37-56, out.-dez. 2013. 

PARÉS, M. y MARCH, H. Evaluando la participación institucional: la “temperatura” 

de la deliberación y sus consecuencias. Política y Sociedad 50, Núm. 3: 565-594, 

2013. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 112



20 
 

PARÉS, M., ESPLUGA, J.  y BRUGUÉ, Q. Gobernanza deliberativa en la gestión de 

cuencas hidrográficas: analizando las consecuencias de la directiva marco del agua 

en Cataluña. Investigaciones Geográficas, nº 61: 113 -127. 2014. 

PRONO, S. “La democracia deliberativa y el problema de su implementación 

práctica: Consideraciones críticas en torno al debate consenso vs. conflicto”. 

Universitas: Revista de Filosofía, Derecho y Política, 12, 113-134. 2010. 

STROMER-GALLEY, J. “Measuring Deliberation’s  Content: A Coding Scheme”, 

Journal of Public Deliberation 3 (1). 2007. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 113



III Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas;

30/05 a 02/06/2017, UFES, Vitória (ES)

ST 02 - Igualdade e legitimidade: debates sobre participação e representação política

QUEM APOSTOU NAS MULHERES? O PERCENTUAL DE CANDIDATAS LANÇADAS PELOS PARTIDOS 

NAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS MUNICIPAIS DE 2000 A 2016
GABRIEL TISSE DAS SILVA (UENF)  NELSON LUIS MOTTA GOULART (UENF)  PROF. DR. VITOR DE MORAES PEIXOTO (UENF)

OBJETO

Há menos de um Século as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar e serem votadas.

Embora tenhamos uma Presidente mulher, a participação das mulheres na política ainda é inferior à dos

homens. Cotas de gênero foram criadas(a partir da Lei 9.504/97 e alterada na Lei 12.034/09¹) para

impulsionar a presença de mulheres na vida política. A partir dessas Leis os partidos políticos ou

coligações não podem ultrapassar 70% do número total de candidaturas para cada gênero em eleições

proporcionais. Apesar das cotas, o número de mulheres que conseguem ser eleitas é proporcionalmente

baixo em relação ao número de candidatas e em relação aos homens eleitos. Nessa temática se baseia

o presente trabalho.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi identificar os partidos políticos que incorporam mais candidatas em suas

listas e as variações desses percentuais condicionados pela cota eleitoral de gênero e suas reformas.

O eixo ideológico e o tamanho do partido foram as clivagens utilizadas. Destarte, o objetivo pode ser

sintetizado em duas perguntas, quais sejam: os partidos de esquerda lançam mais candidatas que os

de direita? São os pequenos partidos os responsáveis pelo maior percentual de candidatas?

METODOLOGIA

O trabalho, deste modo, foi feito por uma metodologia quantitativa. O método foi a comparação de

médias. A circunscrição temporal compreende de 1996 a 2016; enquanto que a espacial abrange todos

os mais de 5.500 municípios brasileiros. A classificação, tanto da ideologia do partido quanto do

tamanho deste, foi baseada na classificação apresentada por (KRAUSE; DANTAS; MIGUEL, 2010).
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CONCLUSÃO

Os partidos que progressivamente mais lançaram candidatas não foram os de esquerda, embora esses

iniciam com um maior percentual de candidaturas femininas, são ultrapassados pelos de centro em

2008 e pelos de direita em 2012. Contudo, ao inserir a variável tamanho, os partidos com os melhores

desempenhos no lançamento de candidatas são os partidos do PPE. De modo que os grandes partidos

de centro são os que passam a lançar mais candidaturas femininas, destacando-se o PMDB com 33.3%

de candidaturas femininas em 2016; já entre os pequenos o maior lançamento de candidaturas foi dos

PPE, com destaque para o PCO, com 45% de candidaturas femininas em 2016.

PERCENTUAL CANDIDATAS NAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS 

MUNICIPAIS POR  EIXO IDEOLÓGIC E TAMANHO DE PARTIDO

PERCENTUAIS DE CANDIDATURAS FEMININAS NOS PARTIDOS

(1996-2016)

CLASSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA DOS 

PARTIDOS 

Partidos Grandes Partidos Pequenos 

Partido Ideologia Partido Ideologia 

PMDB Centro PCB Esquerda 

PSDB Centro PCO Esquerda 

PT Esquerda PHS Esquerda 

PSB Esquerda PMN Esquerda 

PDT Esquerda PRN/PTC Direita 

PPS Esquerda PRP Direita 

PTB Direita PRTB Direita 

PL Direita PSC Esquerda 

DEM Direita PSDC Direita 

PP (B) Direita PSL Direita 

  PSTU Esquerda 

  PT do B Direita 

  PTN Direita 

 

FONTE: Dos autores.
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T 02 - Igualdade e legitimidade: debates sobre participação e 

representação política 

 

AS VEREADORAS DE SENADOR LA ROQUE (MA): 

Ação política, bandeiras e estratégias de luta com enfoque de gênero 

Maria Mary Ferreira1 

Professora Associada da Universidade Federal do Maranhão-UFMA 

CV:http://lattes.cnpq.br/1813463162883226 

Diogo Luiz Ferreira Ribeiro2 

Estuda do Curso de Pós Graduação em Gestãpo Portuária - UFMA  

CV: http://lattes.cnpq.br/1825903225544770 

Resumo:  
Nas eleições de 2016 o Município de Senador La Roque no Maranhão se destacou no cenário 
nacional em virtude da eleição de sete mulheres entre os onze vereadores eleitos, dado que 
vem se mantendo nas quatro ultimas legislaturas (2004-2016). É uma das cidades brasileira 
com maior proporção de mulheres eleitas em Câmaras municipais. A maioria das vereadoras 
estão filiadas em pequenos partidos. Em estudo realizado no Municipio entrevistamos a 
população e as vereadoras para analisar com mais cuidado o fenômeno a fim de perceber se 
existem particularidades na ação política das eleitas. O olhar da população revela elementos 
importantes para pensar o poder das mulheres vsito como mais cuidadosas e mais atentas aos 
problemas sociais. Embora reconheçam o aprisionamento a um trabalho assistencialista as 
vereadoras reconhecem seus limites de alterar esta situação em um municipio marcadamente 
pobre. Este estudo se caracteriza como qualitativo. Discute a categoria gênero, apresenta 
dados eleitorais importantes para compreender a sub-representação das mulheres na politica 
brasileira e mostra como Municipios onde as mulheres são a maioria estas relações se 
articulam.  
PALAVRAS-CHAVE: Vereadoras. Ação Politica. Gênero. Senador La Roque. 
 

Summary: 
In the 2016 elections the Municipality of Senador La Roque in Maranhão stood out in the 
national scenario due to the election of seven women among the eleven elected councilors, 
since it has been maintained in the last four legislatures (2004-2016). It is one of the Brazilian 
cities with the highest proportion of women elected in municipal councils. Most councilors are 
affiliated with small parties. In a study carried out in the Municipality, we interviewed the 
population and city councils to analyze more carefully the phenomenon in order to understand if 
there are particularities in the political action of the elect. The look of the population reveals 
important elements to think the power of women vsito as more careful and more attentive to 
social problems. Although they acknowledge the imprisonment of a welfare work, the councilors 
recognize their limits to change this situation in a markedly poor municipality. This study is 
characterized as qualitative. It discusses the gender category, presents important electoral data 
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to understand the under-representation of women in Brazilian politics and shows how 
municipalities where women are the majority these relationships are articulated. 
KEYWORDS: Aldermen. Political action Genre. Senator La Roque 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

 Nas eleições municipais de 2016 foram eleitas 8.441 mulheres entre os 57.814 

vereadores que compõe o quadro nacional de vereadores, dado que corresponde a 

um percentual de 13,5%.  Em 2012 as mulheres representavam 7.648 das eleitas 

totalizando um percentual de 13,3% entre os 49.689 vereadores eleitos, distribuídos 

entre as 5.568 câmaras municipais do Brasil. Houve um aumento simbólico entre a 

eleição de 2012 e a eleição realizada em 2016, mas ainda estão distantes de se 

construir paridade de gênero na política brasileira. 

 A sub-representação das mulheres na politica é fruto da cultura patriarcal que 

perpassa o mundo público e privado, que ao determinar papéis sexuais para mulheres 

e para os homens, excluiu as mulheres dos espaços de poder, confinando-a ao 

espaço doméstico e interditando sua presença nas decisões politicas, nas questões do 

Estado e das cidades. Nem mesmo com a conquista do voto em 1932 esse quadro 

mudou. Uma vez que mesmo passado oitenta e cinco anos após essa conquista, as 

mulheres não ultrapassam os 10% de presença em cargos eletivos. Apenas nas 

instâncias municipais as mulheres atingem 13,5% como se observou nesta última 

eleição.  

 As câmaras municipais são consideradas espaços de poder que dão as 

vereadoras/es oportunidade de discutir no plenário ou confrontar ideias a partir de um 

conhecimento sobre determinados problemas que afetam o município. São os 

vereadores que estão mais próximo do povo, são quem mais ouvem suas demandas, 

são quem mais acompanham os problemas cotidianos das pequenas e grandes 

cidades. Pouco se tem estudado sobre ação destes sujeitos políticos. Sobre as 

vereadoras são praticamente inexistentes estudos abordando suas práticas politicas 

nos legislativos municipais.  

 Em estudo realizado no período de 2013-2016 envolvendo sete municípios 

maranhenses, analiso a ação das vereadoras e vereadores no qual desvendo alguns 

fatos que merece atenção. Ao entrevistar mulheres e homens para analisar como se 

efetiva sua ação na Câmara e nas cidades onde atuam percebi que as vereadoras têm 

uma ação mais voltada para a construção da igualdade de gênero embora esta ação 

seja ainda tímida, percebe-se que estão mais preocupadas com problemas que afetam 

o universo feminino: escolas, creches, drogas, geração de emprego e renda, 

educação, violência contra as mulheres. Essa preocupação é reconhecida pela 
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população entrevistada em grande parte dos municípios, mas, observa-se que no 

Município de Senador La Roque há um reconhecimento maior sobre a ação politica 

das mulheres. 

 Nas eleições de 2008, 2012 e 2016 o Município de Senador La Roque no 

Maranhão se destacou no cenário nacional quando foram eleitas seis mulheres entre 

os nove vereadores eleitos, depois cinco e na última eleição saíram vitoriosas sete 

mulheres. É a cidade brasileira com maior proporção de mulheres eleitas em Câmaras 

municipais, a maioria filiada em pequenos partidos. Foi uma das únicas câmaras de 

vereadores em todo o território nacional a ter maioria de mulheres. Segundo Alves 

(2012):  

[...] embora a exclusão feminina na política seja grande na maioria 
dos municípios brasileiros, existem exceções, pois em um número 
pequeno de cidades as mulheres são maioria dos vereadores ou 
dividiam paritariamente as cadeiras da Câmara Municipal. No 
município de Dias D’Ávila, na Bahia, as mulheres conquistaram 70% 
das vagas da vereança municipal, em 2008. [...]. Outro destaque nas 
eleições de 2008 foi o município de Senador La Rocque, no 
Maranhão, que elegeu 6 mulheres num total de 9 vagas (66,7%). 
 

 Na eleição de 2016 as mulheres se mantiveram no poder e passaram a ocupar 

7 das 11 cadeiras no legislativo municipal. É uma realidade que retrata algo novo e até 

mesmo inusitado, haja vista a cultura patriarcal que vigora em todos os municípios 

maranhenses e brasileiros, que reproduz velhas ideologias responsáveis pela 

exclusão da maioria da população brasileira considerando que 51% da população são 

compostas por mulheres e proporcionalmente, as mulheres são maioria do eleitorado 

brasileiro.  

 Nesta comunicação apresentamos reflexões extraídas da pesquisa Vereadoras 

e prefeitas: ação política com enfoque de gênero, realizada em Senador La Roque e 

em 7 municípios maranhenses para analisar como se articulam a ação das vereadoras 

nos legislativos municipais, quais as demandas da população e como estes 

respondem as ações dos munícipes. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo por 

agregar dados e analisá-lo a luz da teoria sociológica que por um lado mostra a 

exclusão das mulheres, sem, entretanto, explicar como este fenômeno vem sendo 

descontruindo em ações políticas pelas mulheres em determinadas localidades. Neste 

estudo apresentamos pontos que refletem como estes dados se alteram em espaços 

de maior inclusão, situação que se aplica ao Município de Senador La Roque.  

 Neste estudo apresento algumas reflexões que nos iluminam a pensar o poder 

municipal, visto como micro poder e como as mulheres vêm interferindo com práticas 

políticas que tendem a apontar novas formas de poder político.  
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2 SENADOR LA ROQUE: ação política das vereadoras na Câmara Municipal  

 O Município de Senador La Roque, antes ligado ao município de João 

Lisboa/MA, foi emancipado pela Lei Nº 6.169/94, passando, então, a ser denominado 

de Município Senador La Roque, em homenagem ao senador maranhense e também 

deputado, advogado e jornalista, Henrique de La Roque, cujo mandato de senador 

exerceu na legislatura de 1975 a 1983. É importante ressaltar que a escolha do nome 

do Município obedeceu a critérios políticos, uma vez que não foi respeitado o desejo 

da população, que manifestou interesse em denominar o Município de Mucuíba. 

2.1 Situação sócio política de Senador La Roque  

A primeira eleição realizada no município foi em 1996, quando elegeram para 

prefeito o senhor Alfredo Nunes da Silva. Nesta eleição, muitas denúncias foram 

registradas, o que ocasionou a perda de legitimidade do prefeito eleito, agravado pelo 

fato de que, neste período, o Município de Senador La Roque teve seu território 

reduzido, perdendo espaços para os vizinhos Buritirana e João Lisboa, diminuindo em 

grande parte a população que foi reduzida a 14.550 habitantes. A população de 

Senador La Roque em 2010 era de 17.998 habitantes, sendo 9.060 homens e 8.938 

mulheres, 77,8 professam a religião católica. O numero de analfabeto em 2010 era 

conforme informações do IBGE de 38,16% número considerado elevado, tendo em 

vista que no Brasil o analfabetismo neste perído era de 11, 82%. A maior parte da 

população vive da agricultura de subsistência e, em muitas comunidades rurais, em 

situação de pobreza extrema. O índice de desenvolvimento humano de Senador La 

Roque é de 0,602 (SENADOR, 2013). 

Segundo estudo de Ferreira (2015) desde sua criação, Senador La Roque foi 

administrada por quatro prefeitos: João Alfredo Nunes (1996-2000 e 2001-2004) e 

João do Oliveira. Com a morte do prefeito João Alfredo Nunes, assumiu o vice-

prefeito, que abdicou do cargo em favor de seu filho, João do Oliveira, eleito vereador, 

e então presidente da Câmara Municipal. Ele foi reeleito em 2008 para um mandato de 

mais quatro anos. Segundo depoimento da vereadora Raimunda Sousa, no primeiro 

mandato, ele era presente, conversava, realizou algumas obras, mas no segundo 

mandato ele abandonou a cidade. “Aqui já teve duas CGU´s e uma Operação Rapina. 

Várias pessoas foram presas. Ele já foi cassado três vezes e entrou com uma liminar. 

Não estou falando dele, mas tudo está registrado nos jornais”. (SOUSA, 2012). 

Em 2012 foi eleito José Nunes, filho do primeiro prefeito, senhor Alfredo Nunes 

da Silva, falecido em 2005. Antes de se candidatar o senhor José Nunes, também 

atuou como secretário de educação na gestão de 2001-2004. Na última eleição de 

2016 foi eleito prefeito o senhor Darionildo da Silva Sampaio. 

2.2 A Camara Municipal: os dados eleitorais 2008-2016  
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 O município de Senador La Roque tem apenas 23 anos de emancipado e, ao 

longo de sua criação, vivenciou seis eleições municipais. Observamos na tabela 1 que, 

durante esse período, foi o município maranhense que proporcionalmente mais elegeu 

vereadoras.  

 

   
Tabela 1 -  Total de  Vereadores Eleitos Senador La Roque 2000-2016 

 2016   2012    2008   2004   2000   

Mulheres 7 64,6% 6 54,54%  6 67% 4 66% 2 34% 

Homens 4 35,4% 5 45,46%  3 33% 2 34% 4 66% 

TOTAL  100% 11 100,00%  9 100% 6 100% 6 100% 

Elaborado pela autora com dados do TRE/MA 

 Nas cinco últimas legislaturas, foram 25 mulheres eleitas e 18 homens. Na 

eleição de 2016 foram 7 vereadoras eleitas entre os onze membros do legislativo 

municipal, que em termos percentuais representa 63,6%. Em 2008 a proporção de 

mulheres representava 67%. Proporcionalmente é um dos municípios brasileiros com 

maior representação feminina, comparada apenas a Uruçuí (PI) que também elegeu 7 

mulheres entre os onze vereadores eleitos.  Vale destacar ainda o Município de 

Amapá do Maranhão que elegeu 5 mulheres entre os nove vereadores eleitos naquele 

município de 6.844 mil habitantes hoje sob a gestão da prefeita eleita Tatiane Maia de 

Oliveira.  

 Nas tabelas apresentadas a seguir observa-se a representação dos vereadores 

do Município de Senador La Roque por partido nas três últimas legislaturas.  

 

Tabela 2- Vereadores Eleitos em Senador La Roque - 2016 

Nome/vereador (a) Partido Nome/vereador (a) Partid
o 

Maria de Fátima Sousa Lima PP Bento Pereira Santo PP 

Raimundo Denis dos S. Lima DEM Maricelia Ribeiro de Menezes 
Rocha 

PMB 

Ozima Cury Rad Melo PMDB Raimunda Oliveira de Sousa PSDC 

Maria Rita Barroso Pereira 
Dias 

PRP Rafael Silva Paiva PSD 

Joel da Cruz Silva PDT Maria da Graça Carneira de Oliveira PMN 

Deusinete Silva Gomes PTB   

Fonte: Elaborado pela autora com dados do TRE/MA 

 

 

 

Tabela 3 - Vereadores Eleitos em Senador La Roque - 2012 

Nome/vereador (a) Partido Nome/vereador (a) Partid
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o 

Maria de Fátima Sousa Lima PP Rinaldo Alves Vaz Sampaio PRTB 

Bartolomeu Gomes Alves PDT Maricelia Ribeiro de Menezes Rocha PSD 

Ozima Cury Rad Melo PMDB Aldenir Moura Nunes PSD 

Maria Rita Barroso Pereira 
Dias 

PRP Vilas Silva Almeida PT 

Ana de Kássia Gomes da Silva PRTB Deusinete Silva Gomes PTB 

Jaelson da Cruz Silva PV   

Fonte: (FERREIRA, 2015, p.220)  

A partir das tabelas 2 e 3, podemos observar a representação dos/as 

vereadores/as de Senador La Roque nos partidos políticos. Na eleição de 2012, os 

partidos que elegeram as maiores bancadas foram o PRTB e o PSD, cada um com 

dois representantes. Os outros partidos – PP, PDT, PMDB, PRP, PV, PT e PTB – 

elegeram, cada um, apenas um vereador/a. Na eleição de 2016, os partidos que 

mais elegeram foram o PMB e o PP. Partidos considerados mais antigos como 

PMDB, PDT e PTB elegeram apenas um representante o que evidencia a pouca 

organicidade dos partidos e o fato de que, em geral, cada liderança se isola em seu 

próprio partido, fazendo deste uma espécie de feudo particular. No mandato de 

2012 a vereadora Ozima Curi Melo, do PMDB, foi eleita presidente da Câmara e 

nesta legislatura de 2016 foi eleita para o biênio 2016-2018, a vereadora Maricélia 

Ribeiro de Menezes Rocha do Partido Municipalista Nacional. 

Tabela 4 - Vereadores Eleitos em Senador La Roque - 2008 

Nome/vereador (a) Partid
o 

Nome/vereador (a) Partid
o 

Bento Pereira Santos PP Raimunda Oliveira Sousa PSDC 
Francisco Camilo Rodrigues DEM Maricelia Ribeiro de Menezes 

Rocha 
PDT 

Ozima Cury Rad Melo PMDB Aldenir Moura Nunes DEM 
Maria Rita Barroso Pereira 
Dias 

PRP Deusinete Silva Gomes PTB 

Maria das Graças Carneiro de 
Oliveira 

PMN   

Fonte: Fonte: (FERREIRA, 2015, p.220)  

Na tabela 4 que traz um retrato da eleição de 2008, em que, como 

mencionamos, foi eleito um percentual maior de mulheres, o partido com maior 

número de vereadores eleitos foi o Partido dos Democratas – DEM, que vem 

diminuindo seus quadros em grande parte dos municípios brasileiros e 

maranhenses. Observe que o vereador Aldenir Nunes, antes pertencente aos 

quadros do DEM, se elegeu em 2012, nas eleições de 2016 este vereador não foi 

reeleito, assim como também a vereadoras Ana de Kássia Gomes da Silva.  A 
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vereadora Maricélia Rocha, antes pertencia ao PDT, hoje está filiada ao quadro do 

PMB, as vereadoras Rita Barroso e Ozima Melo e Deuzinete Silva Gomes se 

mantêm fiel aos seus partidos PRP, PMDB e PTB nas três legislaturas.    

2.3 Ação politica das vereadoras: o olhar da população de Senadora  

La Roque  

 

Nas visitas que fizemos ao município de Senador La Roque, ouvimos cinco 

das sete vereadoras eleitas e um vereador. Procuramos também ouvir da 

população entrevistada o que pensavam sobre a ação das mulheres na Câmara 

Municipal. O olhar da população revela alguns elementos importantes para pensar 

o poder das mulheres que se reflete em diversos depoimentos.  

Nas entrevistas com a população de Senador La Roque realizadas na 

penúltima legislatura uma das questões que procuramos responder foi: quais 

razões levaram a população a votar mais em mulheres? Havia alguma 

particularidade que diferia de outros municípios? Finalmente, perguntamos se 

percebiam alguma diferença na atuação das mulheres vereadoras em relação aos 

homens vereadores. 

Primeiramente, foi questionado se votaram em vereador ou vereadora. 

Pelas respostas, observamos que 44,93% votaram em homens e 55,07% votaram 

em mulheres. As respostas retratam os resultados eleitorais que se mantiveram 

nas duas últimas eleições quando foram eleitas seis mulheres em 2012 e sete em 

2016.  Ao questionar se há diferenças entre a atuação do vereador e vereadora, a 

maioria opina que não, porém nas respostas abertas as que responderam 

afirmativamente indicam como diferença o fato de que as vereadoras são mais 

sensíveis e interessadas, têm interesse mais coletivo, ouvem mais, visitam mais as 

pessoas, se interessam em melhorar a cidade e cuidam melhor do povo.   

  

 

 

 

As 

respostas 

subjetivas captadas na pesquisa incidem sobre resposta objetiva transcrita no gráfico 

40 na qual os79 entrevistados, sendo 47 mulheres e 32 homens, responderam sobre 

as motivações para votar no candidato ou candidata. A maior parte dos entrevistados, 
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(67%) informou que votou porque era a/o melhor candidata/o. Observe que 10% 

declararam ter votado porque conheciam a atuação do candidato, 10% preferiram não 

opinar ou não votaram e 7% votaram por indicação de algum parente. Mas 5% 

informaram que votaram no/a candidato/a porque lhes prometeu algum tipo de 

benefício.  

Esse fato segundo Ferreira (2015, p.211) não nos surpreende, tendo em vista 

que:  

[...] as vereadoras declararam em suas falas ser este o maior problema do 
município, em que, dada a situação de pobreza extrema, tem-se subvertido o 
papel do/a vereador/a, que tem sua atuação política marcada pelo 
assistencialismo. As vereadoras informaram que não conseguem 
desvencilhar-se dessa prática, em virtude da situação de pobreza da maioria 
dos munícipes.  O assistencialismo desvirtua o trabalho do vereador criando 
relações de dependências e clientelismo. Essa prática se torna mais visível 
em municípios cujas políticas públicas não são implementadas, onde a saúde 
não funciona, onde há precariedade na educação, onde a população carente 

luta por transporte digno e onde as condições de vida são degradantes. 
 

Neste tipo de situações o papel do vereador é importante para pressionar o 

prefeito em criar as condições de vida digna e ser um fiscal diligente da aplicação dos 

recursos. É também papel da Câmara pedir interdição do prefeito quanto este não 

cumpre com sua obrigação. Em Senador La Roque as vereadoras não mencionaram, 

por exemplo, a cassação do prefeito na legislatura de 2008-2012, em virtude das 

graves denúncias feitas por praticamente todas as vereadoras, pelos entrevistados e 

por grande parte da população, como foi observado inclusive em passeata dos 

professores e funcionários em passeatas pelas ruas da Cidade reivindicando salários 

e condições de trabalho. 

 Os problemas enfrentados pela população de Senador la Roque se assemelha 

a grande parte dos municípios maranhenses e brasileiros: falta de infraestrutura, 

saúde precária, estruturas de educação, desemprego. 

 

 

 Ao inquirir os entrevistados sobre quais as prioridades que indicavam para 

nortear a ação do gestor público (30%) enfatizaram a questão da saúde e saneamento 
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básico, seguidas de trabalho e geração de renda, com 23%, e educação, indicada por 

16% dos entrevistados. Também foi citado como prioridade por 10% dos entrevistados 

o asfaltamento e embelezamento de ruas e praças do município e 6% demonstraram 

preocupações com políticas de inclusão social, conforme é observado no Gráfico 37. 

 

 

  

 Um dos focos da pesquisa foi compreender o olhar da população sobre as 

questões de gênero. É importante considerar este conceito como uma categoria 

estratégica para compreender as desigualdades entre homens e mulheres. A 

sociedade através da cultura construiu modelos do que é ser homem e ser mulher. 

Estes modelos vistos como androcêntricos, em geral representam os homens como 

fortes, destemidos, ativos, valentes, sujeitos. As mulheres são representadas como 

frágeis, passivas, subservientes, objetos. O conceito gênero nos possibilita 

compreende que estes modelos foram construídos socialmente e que estão pautados 

em valores patriarcais que precisam ser descontruídos. 

 Questionados sobre a situação das mulheres no município e se a prefeitura 

desenvolvia algum tipo de política para as mulheres, 97,44% dos entrevistados 

enfatizaram que não. Sobre a visão que os entrevistados têm das mulheres no 

Município, foi apresentado um conjunto de respostas dentre as quais os entrevistados 

deveriam escolher apenas uma.  

 Na escolha, 40% dos entrevistados consideram que as mulheres trabalham 

mais que os homens e 22% reconhecem que elas sofrem mais violência, esse dado 

reflete um olhar mais atendo as questões de gênero. É importante lembrar que este 

município a população masculina se constitui a maioria. Embora a violência contra a 

mulher não tenha sido votada como prioridade entre as políticas, foi indicada como um 

dos projetos que deveria ser desenvolvido pela prefeitura para melhorar a vida das 

mulheres. 13% declaram que elas ganham os menores salários e 18% consideram 

que a situação das mulheres é igual à dos homens. (FERREIRA, 2015). 

2.3 Bandeiras de Luta e Ação política das vereadoras de Senador La Roque  
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A ação política dos vereadores é bastante limitada, principalmente em cidades 

pequenas que dependem em grande parte dos Fundos Federal e de pequenos 

convênios que a Prefeitura eventualmente realiza com os governos federal e estadual, 

caso que se aplica a Senador La Roque cujas carências são visíveis, conforme 

mencionado. É um município com indicadores sociais baixíssimos, levando à relação 

de extrema dependência de políticas públicas, grande parte dos problemas de saúde e 

educação são sanadas pelo Município de Imperatriz, segunda maior Cidade do 

Maranhão que fica a 20 Km de Senador La Roque, é neste município que os jovens de 

Senador fazem seus cursos superiores e também buscam maiores recursos de saúde.  

A ausência de uma rede de serviços essenciais, principalmente na área de 

saúde obriga os vereadores a suprirem de forma assistencialista esse papel. O 

depoimento da vereadora Ozima Cury-Rad Melo (2012) ilustra bem essa situação:  

O vereador, pelo menos em cidade pequena, faz o papel de tudo. Ele 
é um assistente social, leva as pessoas para o INSS pra garantir os 
direitos daquela pessoa na previdência. Ele leva para o posto de 
saúde dentro do seu próprio carro. Leva as mulheres pra ganhar 
neném. É um assistencialista, na verdade, e faz o que é dever do 
município. 
 

Nas entrevistas questionamos sobre as bandeiras de campanha, observamos 

que estas giram em torno dos direitos sociais e principalmente da assistência social 

haja vista as carências dos munícipes. Esse se constitui o principal foco, mas há 

vereadores defendendo a questão da qualificação profissional dos professores, a luta 

pela construção de maternidade para que as crianças possam nascer no município de 

Senador La Roque, pois, conforme enfatiza a vereadora Deusinete Barros, “toda 

criança daqui nasce em Imperatriz”. As bandeiras tocam em um ponto central: a 

cidadania. No quadro abaixo uma síntese das bandeiras defendidas em campanhas 

pelos vereadores eleitos em Senador La Roque. 

TABELA 5 – Bandeiras de Luta Defendidas em Campanha pelas/os Vereadoras/es 

NOME DO/A 

VEREADOR/A 

BANDEIRAS DEFENDIDAS EM CAMPANHA 

DEUSINETE 

SILVA 

BARROS 

Como Assistente Social, defendo a assistência à população carente. Durante 

minha campanha, foi o compromisso, a assistência. Sempre disse que 

defenderia e estaria ao lado dos mais carentes. 

GRAÇA 

CARNEIRO 

OLIVEIRA 

Boa qualidade de vida, hoje muita gente daqui vive do  Bolsa Família; a 

construção de uma maternidade, pois toda criança daqui nasce em 

Imperatriz; e um posto do INSS, sei que todo município tem ou estão 

inaugurando um posto, só aqui que falta tudo. 

MARIA RITA 

BARROSO 

 Defendo as causas sociais, da família e principalmente da educação e saúde. 

OZIMA 

CURY-RAD 

MELO 

Campanha de inclusão social; direitos do povo e das populações mais 

carentes: saúde, educação, previdência social são compromissos que a esfera 

federal, estadual e municipal fazem. Busquei isso como bandeira. Faço o 7º 
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período de Serviço Social, para que as pessoas saibam que isso são direitos e 

não favores. 

RAIMUNDA 

OLIVEIRA 

SOUSA 

Meu foco é a população carente; a busca da melhoria da qualidade de vida. 

A questão do curso do 1º Magistério quem trouxe pra cá, fui eu. O 

1ºadicional e a faculdade, eu trouxe para ajudar os colegas a estudar e a ter 

uma qualidade de vida melhor. Graças a Deus, consegui. Tem mais de 90 

(noventa) professores formados pela instituição que eu trouxe pra cá. 

Chamavam de fundo de quintal, mas o diploma é o mesmo dos que 

estudavam na UFMA e na UEMA. 

ALDENIR 

MOURA 

NUNES 

Toda pessoa é diferente, sou um cara bem modesto, simples, eu acho que 

gente tem que respeitar o direito de um cidadão, da cidadã e trabalhar o 

necessário. 

  

As bandeiras defendidas pelas/os vereadoras/es demonstram suas 

preocupações em melhorar a situação do município. Ações voltadas para a assistência 

social indicam o quanto os problemas sociais afetam a ação das vereadoras. 

Os vereadores têm uma atuação reconhecida pela população, conforme 

observamos nos questionários aplicados. E, de acordo com todas as vereadoras 

entrevistadas, já passaram pela Câmara grandes projetos que demonstram sua ação 

política. Segundo a vereadora Deusinete, foi votada emenda, uma lei que se adequa 

com a lei federal, sobre a licença maternidade da mulher. Foi votado também o 

aumento de salário de servidores do município, mesmo contra a posição do prefeito. 

“Somos o único município que tem aumento de nível automático”. Tem município que 

isso é só através de concurso. Nós temos a lei. “Não votamos nenhum projeto que 

prejudique o município”. (Vereadora Deusinete Silva Barros, 2012). 

 Para a vereadora Rita Barroso, a Câmara cumpre sua parte na medida do 

possível: “a gente tá fazendo um bom trabalho. Dá mais rapidez nos projetos que 

chegam lá, embora não sejam efetivados. A culpa não é nossa. O que analisamos 

sempre fazemos com muito critério e responsabilidade”.  

  A ação das vereadoras na Câmara Municipal é vista por todas as 

entrevistadas como positiva, pois fazem um diferencial na ação parlamentar.  

As mulheres hoje são mais esforçadas que os homens. Elas 
percebem mais, leem um projeto para verificar onde tem um erro, 
para ser consertado, se atentam mais para ver além do papel, 
conseguem ver o alcance do projeto. Analisam se ele for aprovado 
hoje, se poderá prejudicar a população depois. Vejo isso em todas as 
mulheres. Quando a gente tem um problema de alguém para resolver 
só sossegamos quando a gente resolve. Vejo mais esse empenho. 
Não defendemos apenas nossa bandeira feminina, o que favorece a 
mulher na política é a questão do coração. A mulher sente a dor de 
ser mãe. O homem não, ele é mais fechado. A mulher tem dinâmica 
maior, consegue realizar mais atividades ao mesmo tempo. Isso 
ajuda muito. (Vereadora Ozima Cury-Rad Melo, 2012). 
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Visão semelhante tem a vereadora Raimunda Sousa, que participou da 

Comissão de Educação. Para esta vereadora: 

As comissões se reúnem de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias. Quando 
tem um projeto, a gente tem de analisar. Se tiver alguma dificuldade, 
a gente convoca o advogado da Câmara para nos ajudar nessa 
questão. Apesar de entendermos um pouquinho de lei, não somos 
advogados, precisamos de um suporte pra gente trabalhar essas 
questões. Tudo visando beneficiar a população e o Município. 
(Vereadora Raimunda Oliveira Sousa, 2012). 
 

Mas, nem todas as vereadoras estão vendo seu mandato de forma positiva. É 

o caso, por exemplo, da vereadora Graça Oliveira, que vê a atuação dos vereadores, 

hoje, de forma negativa. Isso porque, segundo ela:  

Hoje ninguém vai assistir nosso trabalho. Antes a casa enchia. 
Vereador era vaiado, era aplaudido, mas a casa enchia. O povo não 
acredita mais, eles dizem que a gente representa como os artistas. 
No mandato anterior, eu tinha prazer em dizer “eu sou vereadora”. 
Neste mandato, não. Tenho vergonha disso porque sei que deixo a 
desejar. (Vereadora Graça Carneiro Oliveira) 

Sobre as dificuldades de exercer o mandato de vereadora, as falas 

demonstram muitas controvérsias, mas um consenso em relação à questão da falta de 

recursos. Esta é uma alegação dada pelo prefeito para não executar nenhum dos 

projetos aprovados na Câmara, até mesmo um simples quebra mola, ou sinalização 

de uma rua, não é executado sob o argumento de que a prefeitura não tem recurso. 

Ao questionar se existem diferenças de gênero na ação parlamentar dos 

vereadores, todas as vereadoras e o vereador entrevistado foram unânimes em 

afirmar que existe diferença na ação política. Essa diferença é apontada por todas de 

várias formas: 

Os vereadores homens lá na câmara dizem: “não vi nada, não sei de 
nada, não ouço nada”. São inoperantes. As mulheres atuam melhor. 
Existe o fato da corrupção, mas os homens comem quietos. Acho que 
eles são piores. As mulheres fazem zuada, barulho, provocam. Os 
homens não amedrontam. Política é uma porcaria, é um vício 
desgraçado. Você sofre e continua nisso. Mas vereador, durante os 
quatro anos, se ele quiser, ele é a preocupação para o prefeito, 
porque ele atrapalha. Meu marido não queria que eu me 
candidatasse, mas eu disse que iria sim. 

Devido à formação e nas indicações. Somos mais criteriosas. 
 
Vejo a presença mais forte das mulheres. Os homens são mais 

calados. Não acho isso legal, sempre critico isso abertamente nas 

sessões. Quase não tem homem na tribuna falando. Acabamos 

passando por cima deles. E como sempre houve isso, até no início 

dos tempos, o conceito de que os homens são os representantes da 

família, legítimos. Acho que isso tem menos dentro da câmara. Eles 

estão super apagados, até porque ao se inscrever nos discursos, as 

mulheres tomam a primeira iniciativa. Isso acontece sempre. 
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As mulheres atuam de forma mais direta. Veja, por exemplo, agora 

nesse concurso público aqui. Ele foi fraudulento. Só quem se reuniu  

foram as 5 (cinco) vereadoras com a promotora. Isso nos ajuda muito. 

Acontece o seguinte: tem realmente um pouco de timidez, elas são 

mais agressivas. Elas têm essa identidade. Elas atacam mais. Os 

vereadores são mais quietos, os homens, o masculino. 

 As falas das vereadoras expressam clareza sobre o lugar que ocupam e 

retratam uma visão positiva sobre o exercício do mandato parlamentar. Observamos 

que o fato de serem maioria nesse espaço de poder facilita a ação delas e a forma 

impositiva e às vezes até agressiva como atuam na Câmara. Observamos ainda que o 

fato de todas as vereadoras terem formação superior e algumas terem pós-graduação 

lhes dão maior poder de atuação e discernimento na tribuna. O único vereador 

entrevistado tem uma formação de nível médio, ou seja, têm menos tempo de estudo, 

isso talvez explique sua resposta de que os vereadores de Senador La Roque são 

mais tímidos e mais quietos e as vereadoras são mais agressivas. Atribuo a timidez 

dos vereadores à sua pouca formação e à inferioridade numérica, que neste cenário 

politico analisado, retrata um inversão de valores comumente visto em espaços onde 

as mulheres são sub-representadas, nestes espaços se percebe a dificuldade das 

mulheres em exercerem o poder da interlocução, diferente da Câmara Municipal de 

Senador La Roque onde as mulheres são protagonistas e exercem com desenvoltura 

o exercício do poder.  

3 CONCLUSÕES 

Ao analisar a situação das mulheres na política local tendo o Município de 

Senador La Roque como foco,  observamos que as vereadoras têm clareza do seu 

papel social e político e sabem muito bem discernir as particularidades do exercício do 

poder. Conseguem definir muito claramente as questões de gênero que mais afetam o 

público feminino. Conhecem os dramas pessoais da população e sabem das 

responsabilidades que a população deposita no trabalho que desenvolvem. Em seus 

discursos, as vereadoras trazem questões do privado, tais como democratizar as 

relações domésticas, combater a violência de gênero, criar legislação que possibilite 

mudanças nos cotidianos das mulheres com a criação de estruturas públicas, como 

creches, políticas de formação, políticas de desenvolvimento sustentável, políticas de 

saúde, casas de parto, casas abrigo.  

Ao defender este tipo de projeto, as vereadoras estão propondo outros 

modelos de democracia que interferem nas estruturas sociais, na medida em que são 

encaminhados e transformados em lei pelas câmaras municipais. Elas sabem como 

essas políticas podem transformar a vida das mulheres. Mas sabem também que 

muitas dessas políticas estão distantes de se realizar, dada a situação de pobreza dos 
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municípios e a falta de visão dos gestores, que elegem outras prioridades. 

Outro fator positivo observado na Câmara de Senador La Roque é que, embora 

tenham divergências, elas se organizam para discutir os projetos, debater os 

problemas, consultar a promotora, advogados para se fundamentar nas suas ações.  

Finalmente consideramos que a representação das mulheres na Câmara 

Municipal de Senador La Roque, reflete um cenário que pode alterar as estruturas 

políticas do País no futuro, quando a população brasileira começar a compreender a 

importância da paridade, uma vez que a paridade possibilita maior exercício da 

democracia, maior interlocução deste poder político com a população.   
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1 O paper desdobra a dissertação de mestrado Entre o Espírito Santo e Brasília: mulheres, 
carreiras políticas e o legislativo brasileiro após a redemocratização, defendida em 2014 
pela primeira autora sob a orientação da segunda, no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com bolsa de estudos 
da Capes. A presente comunicação retoma o debate iniciado e visa a aperfeiçoá-lo. 
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RESUMO 

 

Neste paper, mediante pesquisa quanti-qualitativa, analisamos as carreiras políticas de dez 

mulheres no Congresso Nacional, nas legislaturas entre 1983 e 2014. Tratam-se das 

representantes do estado do Espírito Santo, que, em 2010, chamou a atenção por ter obtido 

o melhor resultado proporcional na eleição de mulheres para a Câmara dos Deputados no 

Brasil, a despeito da constatada situação de sub-representação de mulheres em espaços 

formais de poder. Tencionamos expor, ao reunir pontos comuns e dissonantes nas carreiras 

políticas dessas mulheres, alguns obstáculos enfrentados, perdas, êxitos políticos e 

estratégias utilizadas em um espaço majoritariamente masculino. Relacionamos os dados 

empíricos da pesquisa a debates sobre representação política, sucesso eleitoral e relações 

de gênero. Instigamos, assim, as leitoras e leitores a poder pensar o sentido da participação 

das mulheres na política institucionalizada como uma forma de qualificar o sistema 

democrático vigente, já que esse aspecto no Brasil e em várias partes do mundo ainda se 

configura como um grande desafio. 
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 Introdução 

 
À época da formação da constituinte de 1988, em plena revitalização da sociedade civil 

após décadas de governo autoritário no Brasil, as mulheres estavam nas ruas e nos 

movimentos sociais, Igreja e sindicatos, lutando por maior participação, por mais direitos. 

Isto garantiu um momento ímpar na história da democracia brasileira, quando 80% de suas 

reivindicações foram incorporadas à Constituição Cidadã (AVELAR, 2013) 2. 

 
A expressiva conquista das mulheres surgia como exemplo de sua força e, também, aptidão 

política, uma vez que as mulheres progressivamente se faziam mais presentes em postos 

decisivos nos movimentos sociais, conselhos, associações de bairro, dentre outros espaços 

de participação, história similar à de outros grupos historicamente sub-representados na 

política formal. Contudo, a lacuna entre a participação de mulheres na sociedade civil e sua 

representação nos espaços formais de poder ainda sugere uma desigualdade de gênero 

perturbadora nos sistemas democráticos.  

 

Segundo dados da Inter-Parliamentary Union (IPU)3, em março de 2017, o Brasil ocupava o 

153º lugar em taxa de participação de mulheres na Câmara Federal (Câmara baixa): com 

10,7% de mulheres, entre mais de 190 países estudados. Uma posição tão dramaticamente 

desvantajosa requer mais reflexões sistemáticas sobre o fato. Afinal, o acesso ao Executivo 

e ao Legislativo é fundamental para interferir nas decisões políticas nas democracias 

representativas (ARAÚJO, 2009). 

 
Escapando do eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais, pensamos expandir o debate com a 

experiência do Estado do Espírito Santo. Acompanhamos as legislaturas de mulheres entre 

1983 e 2014 e reunimos as narrativas das dez que galgaram com êxito a chegada ao 

Congresso Nacional, máxima instância legisladora no Brasil e ainda marcadamente 

masculina. Tencionamos expor, portanto, o que chamamos de trajetórias bem-sucedidas de 

mulheres. Não queremos superestimar nem subestimar cada uma das parlamentares do 

Espírito Santo cuja história de vida pudemos conhecer, mas, nos limites desta 

comunicação, apresentar os dados empíricos de forma articulada à literatura sobre 

representação política e gênero, dialogando com a política de presença (PHILLIPS, 2001) e 

as perspectivas sociais (YOUNG, 2000) nos espaços de poder, assim como tecer algumas 

                                                 
2 Mais precisamente, das 249 leis aprovadas que versam sobre direitos das mulheres, 200 se deram 
após a Constituição de 1988, sendo incorporadas ao texto constitucional (AVELAR, 2013).  
3 Os dados apresentados foram extraídos de sua base de dados sobre os parlamentos nacionais. 
Disponível em: <http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>. Último acesso em março de 2017. 
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considerações sobre os aspectos estruturais que interferem no desempenho eleitoral das 

mulheres.  

1 - Carreiras políticas de mulheres em perspectiva comparada 

Conforme o Dicionário Mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade, de Schumaher e Brazil 

(2000), Emiliana Emery Viana (1874-1957) foi a primeira mulher eleitora no Estado do 

Espírito Santo. Na Assembleia Legislativa, a pioneira entre as mulheres capixabas foi Judith 

Leão Castello Ribeiro (1898-1982). A deputada estadual foi autora de 110 projetos e 

emendas ao longo de seis mandatos exercidos pela legenda do Partido Social Democrático 

(PSD), apenas um por suplência. Sua atuação na política formal começou em 1934, tendo 

sido a primeira mulher capixaba, e uma das primeiras do Brasil, a concorrer em um pleito 

eleitoral. Foi por quase duas décadas a única mulher em cargo político no estado do 

Espírito Santo, entre 1947 e 1962 (RIBEIRO, 1980; ALMEIDA, 2013)4. 

Em 1966, os capixabas elegeram suas primeiras vereadoras: Maria Caiado Barbosa, pela 

Aliança Renovadora Nacional (Arena), no município de Atílio Vivácqua; Maria Nela 

Geaquinto, também pela Arena, em Jerônimo Monteiro; Joaquina Teixeira de Faria, pelo 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Apiacá; Hercília Jantorno de Azevedo, pela 

Arena, em Viana; e Marialva Rodrigues da Costa, pelo MDB, em Vila Velha (ALMEIDA, 

2013). Entretanto, a Assembleia Legislativa ficaria sem uma titular mulher por 21 anos, 

desde o encerramento do último mandato de Judith Leão Castello Ribeiro. Só em 1983 a 

Assembleia Legislativa volta a ter uma mulher entre os parlamentares, é eleita Rosilda de 

Freitas pelo PMDB. Na mesma eleição, Myrthes Bevilacqua Corradi, pelo mesmo partido, 

também era eleita a primeira mulher a representar o estado do Espírito Santo na Câmara 

dos Deputados, em Brasília.  

A primeira prefeita e a primeira vice-prefeita no estado foram eleitas em 1988. Maria 

Terezinha Mendes Pimentel (PFL - hoje DEM) foi eleita prefeita de Viana e Maria da 

Conceição Rocha Queiroz (PTB) foi eleita vice-prefeita do município de Mucurici. A primeira 

senadora só viria por meio de suplência em 1999, pela figura de Luzia Toledo, no PSDB à 

época, feito repetido por Ana Rita Esgário em 2010, também por suplência, mas pelo PT. O 

Espírito Santo só elegeu diretamente uma senadora em 2014, a veterana Rose de Freitas 

(PMDB). 

                                                 
4 Baseamo-nos, também, no documentário “Judith: a senhora cidadã”, de 31 de agosto de 2010. 
Direção de José Benevides Correia e Produção e Roteiro de Suzi Nunes. Queremos agradecer a 
João Luiz Castello Ribeiro, sobrinho de Judith, a atenção a nós dispensada para o levantamento de 
informações sobre a ilustre mulher capixaba. 
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A presença das mulheres na Assembleia Legislativa permaneceu diminuta após as 

pioneiras: segundo Pratti (2013), de 1982 a 2010, a média de ocupação da Casa por elas foi 

de 8,2%. Hoje, após as eleições de 2014, apenas quatro cadeiras são ocupadas por 

mulheres, em um total de 30 deputados estaduais. São elas Eliana Dadalto (PTC), Janete 

de Sá (PMN), Luzia Toledo (PMDB) e Raquel Lessa (SD). 

O cenário de baixa presença de mulheres na política formal do Espírito Santo acompanha 

uma tendência nacional e também global, com exceção de alguns países que possuem uma 

política mais eficiente na promoção da paridade de gênero nos parlamentos, como Ruanda, 

Bolívia, Cuba e Argentina, entre outros. Nessa perspectiva, podemos dizer que as 

trajetórias de dez parlamentares representantes do Espírito Santo no Congresso Nacional 

aqui estudadas ilustram aspectos acerca da desigualdade de poder de gênero que não se 

esgota nas histórias individuais de Ana Rita, Etevalda, Iriny, Lauriete, Luzia, Maria de 

Lourdes, Myrthes, Rita Camata, Rose e Sueli.  

Metodologicamente, a pesquisa qualitativa serviu-se da história oral de vida (ALBERTI, 

2004), acompanhada de pesquisa documental. Das dez mulheres, oito foram entrevistadas. 

No caso de Lauriete Rodrigues e Luzia Toledo, foi feita pesquisa documental sobre a 

trajetória de cada uma. Já a investigação quantitativa promoveu o levantamento da 

produção legislativa dessas congressistas com o uso da ferramenta SPSS.  

Na tabela 1, podemos observar os mandatos, porcentagem de votos e de cadeiras 

ocupadas na Câmara dos Deputados pelas mulheres investigadas nas eleições de 1982 a 

2010:  

Tabela 1 - Deputadas Federais Eleitas no Espírito Santo (1982-2010) 

Pleito Deputadas Partido (%) votos 
válidos 

(%) 
cadeiras 

ocupadas 
1982 Myrthes B. Corradi PMDB 6,51 10 
1986 Rita de Cássia P. Camata PMDB 16,92 20 

 Rosilda (Rose) de Freitas PMDB 4,49 
1990 Rita de Cássia P. Camata PMDB 16,43  

30  Rosilda (Rose) de Freitas PSDB 3,30 
 Etevalda G. de Menezes PMDB 1,24 

1994 Rita de Cássia P. Camata PMDB 8,99 10 
1998 Rita de Cássia P. Camata PMDB 6,00 10 
2002 Iriny N. Corres Lopes PT 4,25 20 

 Rosilda (Rose) de Freitas PMDB 4,19 
2006 Sueli R. Silva Vidigal PDT 6,79  

40  Rita de Cássia P. Camata PMDB 4,31 
 Rosilda (Rose) de Freitas PMDB 4,20 
 Iriny N. Corres Lopes PT 3,48 

2010 Sueli Rangel Silva Vidigal PDT 7,51  

Anais III Encontro PDPP -  Página 134



 

 
Rosilda (Rose) de Freitas PMDB 5,11 40 

 
Iriny N. Corres Lopes PT 3,95 

 
Lauriete Rodrigues PSC 3,70 

                 Fonte: Souza (2014). 

Ao analisar a tabela, salta aos olhos a presença marcante do PMDB na eleição dessas 

mulheres. A conjuntura política de redemocratização do país foi favorável ao êxito de 

muitos(as) candidatos(as) daquele partido, que aglutinava, majoritariamente, a oposição ao 

regime militar. A figura de José Moraes5, que Myrthes lembrou como sendo o “dono” dos 

recursos partidários no PMDB na década de 1980, foi crucial no apoio à primeira 

candidatura de Rita Camata e Etevalda Grassi, que também contavam, devemos 

mencionar, com expressivo capital político de seus maridos.  

Rita era esposa do então governador do Espírito Santo de 1983 a 1987, Gerson Camata 

(PMDB), e avaliou que seu êxito na primeira eleição teria se dado muito em função dos 

resultados do governo do marido, que em seguida foi eleito senador:  

E achei que através do mandato, com o mandato eu pudesse fazer alguma 
coisa mais efetiva pra esses mais humildes, né, que eram desprovidos até 
da capacidade de reivindicar um direito que eles tinham. E aí foi onde eu 
comecei, a contragosto do Gerson, que não queria que eu entrasse na 
política de jeito nenhum. Na época eu tive muito apoio do vice dele [José 
Moraes (PMDB)], e me deu um certo suporte pra que pudesse sair 
candidata a deputada. Eu tive a maior votação da história do estado, muito 
na carona do governo bem sucedido dele [Gerson Camata (PMDB)] [risos] 
(CAMATA, Rita. Entrevista concedida em 25 de março de 2014). 

Quando era do PMDB, Rita exerceu cinco mandatos como deputada federal e comandou a 

Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura no Governo Paulo Hartung (2003-2007), à 

época do PSB. Esteve presente por nove vezes na lista dos 100 “cabeças” do Congresso 

Nacional (DIAP). Nas eleições 2014 não disputou mandato, mas coordenou a campanha 

eleitoral no Espírito Santo do senador Aécio Neves (PSDB) à presidência da República.  

A influência da família na carreira política repete-se em outras trajetórias estudadas. O 

marido de Etevalda, Nyder Barbosa de Menezes (PMDB), já acumulava uma carreira 

política consistente, tendo sido deputado estadual e federal, além de influente na 

representação de agricultores do Espírito Santo. Etevalda destacou, na entrevista, esse 

capital político de Nyder e também o apoio de José Moraes à candidatura dela. Assim como 

                                                 
5 José Moraes (PMDB) foi um empresário muito influente no Espírito Santo, vice-governador no 
Governo Gerson Camata (1983-1987) e grande responsável por arquitetar muitas candidaturas do 
PMDB-ES à época (SOUZA, 2014). 
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aconteceu com Rita Camata, Etevalda não teve apoio do marido quando decidiu se 

candidatar. 

Eu fui candidata vinte e oito dias antes das eleições. Isso eu agradeço ao 
finado Zé Moraes, que ele que exigiu que eu fosse candidata. Da época 
então eu fui a terceira mais votada6. Mas do nada, deputada federal, você 
imagina? Lógico que meu marido tinha sido deputado estadual por dois 
mandatos, deputado federal... E eu sempre participei muito da vida política 
dele. Participava mesmo! Mas eu nunca tinha feito uso da fala, nunca fui 
líder. Eu era ajudante, a companheira, a amiga, tudo! Porque ele não dava 
muito espaço, até pra não ter muita crítica né. Tem um marido, já é 
deputado... [...] (MENEZES, Etevalda Grassi de. Entrevista concedida em 
29 de abril de 2014). 

A influência do marido, Sérgio Vidigal (PDT-ES), na carreira de Sueli Vidigal (PDT-ES) 

também é marcante. Ele, que hoje é presidente regional do PDT no Espírito Santo e 

deputado federal (2015-2018), já foi vereador, prefeito e deputado estadual pelo município 

da Serra. Sueli mencionou em sua entrevista que sua entrada no partido foi a convite dele, 

e disse começar sua carreira como “ajudadora” do marido: “[...] me filiei ao partido, o PDT, 

exatamente pela posição de esposa, de auxiliadora, de ajudadora do Sérgio Vidigal, e ele 

se candidatou a esse partido [...] e eu entrei junto com ele” (VIDIGAL, Sueli Rangel Silva. 

Entrevista concedida em 22 de fevereiro de 2014). Sueli Vidigal ocupou a Secretaria de 

Promoção Social (1997-2003) na gestão de Sérgio, quando prefeito da Serra. Essa 

experiência foi a alavanca para a eleição como deputada estadual (2003-2007). 

Sueli teve bom desempenho junto ao eleitorado, pois foi a segunda deputada estadual mais 

votada. Em seguida, a pedetista disputou as eleições para a Câmara dos Deputados, foi 

eleita e reeleita, também acumulando uma atuação política no legislativo com expressiva 

produção legislativa e presença em cargos importantes nas Comissões da Casa. 

Curiosamente, não tentou a reeleição em 2014, no mesmo momento em que seu marido 

lançou candidatura para o mesmo cargo ocupado por ela por duas legislaturas. Sueli, 

atualmente, comanda a Secretaria Estadual de Assistência Social do governo Paulo 

Hartung (PMDB, 2015-2018). 

Rose, por seu lado, foi a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da Câmara dos 

Deputados, em 2010. Foi deputada estadual, disputou o governo do estado e hoje é 

senadora, após seis mandatos como deputada federal, tendo figurado na lista dos 100 

“cabeças” do Congresso Nacional – elaborada pelo Departamento Intersindical de 

Assessoria Parlamentar (DIAP). Rose alcançou, também, leque variado de inserções em 

comissões da Câmara dos Deputados. Sua inserção na política começou pela militância 

                                                 
6 Etevalda foi a 9ª candidata na quantidade de votos, com 7.538, tendo ficado entre os dez eleitos 
para a Câmara dos Deputados em 1990 (TRE-ES). 
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contra a ditadura, e pouco tempo depois, casada com Huguinho Borges (PMDB), membro 

de uma família já inserida na política do Espírito Santo, pôde circular ainda mais por 

espaços de socialização política, embora ela não tenha dado tanto destaque a esse aspecto 

em sua trajetória7. 

Não é um fenômeno a se estranhar a aliança das mulheres a homens poderosos na história 

mesma da emancipação feminina no mundo. Este fato leva Simone de Beauvoir, em O 

Segundo Sexo (1980), publicado pela primeira vez no ano de 1949, chocando os 

conservadores, a afirmar que a mulher que se quer emancipada adentra um mundo já 

preenchido pelo primeiro sexo, logo, o discurso humanista da igualdade entre homens e 

mulheres nasce deturpado, posto que eles e elas não são iguais em condições de 

autonomia e no exercício dos poderes de mando. Algumas mulheres que negaram o rótulo 

feminista para não serem tratadas como espécie distinta dos homens, paradoxalmente, 

usaram do privilégio de serem ligadas e apoiadas por alguns homens para atingirem 

posições pretensamente acima da diferença dos sexos, ou ainda foram motivadas pelo 

desejo de satisfazer os homens. 

Sem dúvida, a mulher é, como o homem, um ser humano. Mas tal afirmação 
é abstrata; o fato é que todo ser humano concreto sempre se situa de um 
modo singular [...]. É claro que nenhuma mulher pode pretender sem má-fé 
situar-se além de seu sexo. Uma escritora conhecida recusou-se a deixar 
que saísse seu retrato numa série de fotografias consagradas precisamente 
às mulheres escritoras: queria ser incluída entre os homens, mas para obter 
esse privilégio utilizou a influência do marido. As mulheres que afirmam que 
são homens não dispensam, contudo, as delicadezas e as homenagens 
masculinas. Lembro-me também duma jovem trotskista em pé num estrado, 
no meio de um comício violento e que se dispunha a dar pancadas, apesar 
de sua evidente fragilidade; negava sua fraqueza feminina; mas era por 
amor a um militante a quem desejava ser igual (BEAUVOIR, 1980, p.8). 

Em nossa investigação, a figura do marido teve importância crucial na trajetória de cinco 

mulheres – Etevalda, Rita, Lauriete, Sueli e Rose –, mas é emblemático que apenas três 

permaneceram casadas. Iriny é a única mulher casada cujo marido não teve influência na 

constituição de sua carreira política. 

Confirmando a regra da importância da aliança entre gêneros, há a situação de Lauriete 

Rodrigues (PSC-ES), cuja carreira como cantora gospel foi fundamental para que ela, filiada 

ao PSC em 2004, pudesse ser eleita num prazo relativamente curto. O capital político8 de 

                                                 
7  Rose de Freitas era nora de Hugo Borges (PMDB), prefeito de Guarapari (1973-1977) e deputado 
estadual por cinco mandatos.  
8 Segundo Pierre Bourdieu (2002), o indivíduo pode acumular em sua trajetória diversos tipos de 
“capital”. O “espaço social” é um espaço de lutas cujas estruturas simbólicas servem ao exercício da 
dominação de um grupo sobre os outros. No caso das disputas partidárias, quanto maior é o capital 
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seu marido à época da candidatura, o ex-deputado estadual Reginaldo Almeida (PSC), 

ajudou decisivamente na passagem da carreira de artista para a de liderança política; antes 

disso, o empreendimento na atividade de cantora gospel era já um caminho trilhado a partir 

de estratégias conjuntas com homens. Hoje, Lauriete é casada com o senador Magno Malta 

(PR). Ambos eram os presidentes regionais de seus respectivos partidos em 2014. Magno 

Malta sugeriu o nome de Lauriete para compor a suplência na chapa do delegado Fábio 

Contarato ao Senado, companheiro de sigla de Malta, o que foi recusado pelo candidato, 

que depois acabou desistindo da disputa eleitoral e da filiação partidária.  

Miguel e Biroli (2011, p. 95) definem que “três tipos de recursos são necessários para a 

participação política em geral [...] e para a possibilidade de disputar cargos públicos: 

dinheiro, tempo livre e rede de contatos”. Para as mulheres, a disputa para cargos 

majoritários (executivo e Senado) é muito difícil, uma vez que, de acordo com a literatura da 

área, possuem maior dificuldade em acumular capital político e econômico próprios.  

Por exemplo: Speck e Mancuso (2012) constataram que o valor médio arrecadado pelos 

homens em campanhas eleitorais é 27,2% maior que o das mulheres para candidaturas às 

Assembleias Legislativas e 47,9% maior entre candidatos à Câmara dos Deputados. Uma 

vez que o gênero do candidato impacta no montante de financiamento recebido pelo 

partido, a menor expectativa de eleição das candidatas - em contraste a candidatos - têm 

efeitos diretos nas doações de campanha e explica, como num círculo vicioso, a baixa 

presença de mulheres na política. 

Há que se dizer que os espaços políticos formais exigem contatos mais corporativos, 

conforme afirmam Miguel e Biroli (2011), entretanto, o capital social é estruturado por 

gênero, isto é, homens e mulheres participam de diferentes tipos de redes associativas. 

Sacchet (2009) destaca que os homens tendem a se organizar desde muito cedo em 

grupos voltados para a vida pública enquanto às mulheres são reservadas as interações do 

cotidiano familiar e comunitário. Isto somado ao obstáculo da maioria das mulheres 

brasileiras submetidas à dupla e tripla jornadas de trabalho, visto sua hiper 

responsabilização na vida doméstica, o que dificulta seu livre fluxo nos espaços públicos de 

participação política e no meio dos investidores das campanhas. 

Não é por acaso que o capital de tipo familiar foi o mais marcante na carreira da maioria das 

mulheres exitosas na vida pública, herdado de seus pais, sogros ou maridos. A história de 

nossas entrevistadas se assemelha aos resultados da pesquisa de Pinheiro (2007), em que 

                                                                                                                                                        
político acumulado por alguém, transferido de outrem ou conquistado, maiores são as chances de 
êxito. 
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“o capital familiar foi identificado como origem do capital político de 40,8% das deputadas 

federais brasileiras de 1987 a 2002” (MIGUEL; BIROLI, 2011, p.96). Embora entre os 

homens haja muitos exemplos de capital político iniciado através de capital familiar, nas 

mulheres essa dependência parece mais acentuada.  

Segundo Araújo (2009), a política de cotas para as mulheres nos espaços formais de poder 

a fim de equiparar sua presença à dos homens no caso brasileiro não se mostrou eficiente, 

a despeito dos bons resultados em outros países da América Latina, como Argentina, 

México e, principalmente Bolívia, onde o número de mulheres é maior do que o de homens 

no legislativo (IPU, 2017). No Brasil, as cotas não bastaram para se superar um sistema 

eleitoral personalístico e altamente oneroso (PINTO, 2010)9. 

Em contrapartida, a socialização política em movimentos sociais foi decisiva para cinco das 

mulheres pesquisadas (quadro 1). Dessa forma, ainda que a influência da família (maridos) 

se mantenha expressiva, a militância em movimentos sociais favoreceu as candidaturas de 

mulheres. 

Quadro 1 – Origens/influências políticas* 

 Movimentos 
sociais e/ou 
sindicados 

Família 
(pais/ 

familiares na 
política) 

Casamento 
(marido na 

política) 

Neopentecos
-talismo 

CEBs 

Ana Rita                      

Etevalda           

Iriny           

Lauriete           

Luzia           

Maria           

Myrthes           

                                                 
9 Feitosa (2012) explica que as cotas surgiram com o intuito de gerar medidas reparatórias que 
viessem a proporcionar uma vantagem inicial às mulheres nas disputas eleitorais, ampliando os 
percentuais de sua presença nas esferas de representação política, tanto o contingente de 
candidatas quanto o de eleitas. Embora a obrigatoriedade das cotas tenha elevado o número de 
candidatas aos cargos proporcionais, a ausência de sanção aos partidos que não cumpriram a 
medida e a falta de estratégias de empoderamento das mulheres em seus próprios partidos políticos 
colaboraram na queda, pela metade, da proporção entre candidaturas femininas e mulheres eleitas 
até as eleições 2010, de acordo com a abrangência de estudo de Feitosa (2012). No entanto, essa 
dificuldade ainda permanece, posto que o quadro de representação política de mulheres no 
parlamento brasileiro pouco se alterou nas eleições mais recentes. 
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Rita           

Rose           

Sueli           

  *Quadro extraído de Souza (2014, p.203). 

Myrthes Corradi conquistou seu primeiro mandato através de sua atuação sindical na luta 

pelos direitos dos professores, tendo sido presidenta da União dos Professores do Espírito 

Santo (Upes), hoje, Sindiupes. Embora tendo militado no PCB desde jovem, alega que a 

“pouca vivência partidária” não lhe deu solidez para manter sua carreira política. 

Iriny Lopes (PT), embora não tenha disputado nenhuma eleição antes de pleitear a vaga 

como deputada federal, militou por 20 anos no partido e alcançou a presidência regional do 

mesmo poucos anos antes de ser eleita. Tem histórico de luta junto aos movimentos 

populares, sindicais e de Direitos Humanos e sua família não era do meio político. 

Participou das discussões políticas das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, 

embora não tenha denominação religiosa. Acumulou três mandatos como deputada federal 

e disputou o quarto nas eleições 2014, mas não se reelegeu. Quando estava no segundo 

mandato, foi convidada por Dilma Rousseff (PT) para ser ministra da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres, cargo do qual abdicou depois de um ano e quatro meses para disputar a 

prefeitura da cidade de Vitória. 

A trajetória de Ana Rita (PT) se assemelha um pouco a de sua companheira de partido, 

Iriny, já que construiu sua carreira a partir do contato com os movimentos populares, tendo 

sido iniciada politicamente também na participação em Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs), da Igreja Católica. Contudo, a relação entre fé e política é marcante em sua 

concepção de mundo, e representa a motivação primeira que a levou para a vida política. 

Antes de ser senadora (2010-2014), pela suplência, foi vereadora por dois mandatos em 

Vila Velha (1993-1996; 2001-2004), e disputou o cargo de deputada estadual em 2014, mas 

também não foi eleita. 

A relação entre fé e política foi marcante para Ana Rita e Maria de Lourdes, e em menor 

grau para Iriny, mas ainda assim, importante diante da militância das CEBs. O legado da 

militância pastoral expressa, para tais mulheres, no enfrentamento das injustiças sociais e 

na forte ligação com os movimentos populares, a ideia de atuação política como “serviço” 

aos excluídos e compromisso cristão com as transformações sociais em prol de uma 

sociedade mais justa. O partido político é, para elas, o instrumento que confere o poder 

necessário para intervir na realidade. 
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Fé e vida não têm separação, [...] a fé só tem sentido se ela for 
acompanhada de uma ação concreta e de mudanças na vida da pessoa. 
[...] eu aprendi a analisar e a enxergar a vida a partir do que eu estudava na 
igreja, e passei, então, a participar da política (ESGÁRIO, Ana Rita. 
Entrevista concedida em 26 de agosto de 2013). 

A atuação profissional de Ana Rita como assistente social também foi importante no contato 

junto aos movimentos populares e aos programas sociais dos governos do Espírito Santo 

desde a década de 1980. Teve destaque nacional em seu trabalho no Senado, sobretudo, 

com a relatoria da CPMI da Violência Contra a Mulher, ao qual ingressou como suplente. 

Concorreu, nas eleições 2014, à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, mas não foi 

eleita. Para o Senado, o candidato do PT no estado era o presidente regional da sigla à 

época, João Carlos Coser, com quem Ana Rita disputou a presidência do partido em 2013, 

sem sucesso. 

A trajetória de Lauriete Rodrigues (PSC), por sua vez, associa também política e fé, desta 

vez, a neopentecostal. O eleitorado da cantora gospel é composto de fiéis das igrejas 

evangélicas e fãs, de forma que seu discurso político esteve mais voltado para as questões 

morais defendidas por sua denominação religiosa, como a oposição ao aborto e às políticas 

de reconhecimento dos direitos civis dos homossexuais, em defesa da “família tradicional”. 

Foi deputada federal na legislatura 2011-2014. 

Luzia Toledo (PMDB-ES) tem uma trajetória política mais variada por ter sido vereadora, 

deputada estadual, vice-prefeita, secretária de Governo e presidente da Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo. Seu ingresso ao Senado dá-se de forma indireta, como 

suplente, da mesma forma que Ana Rita. Com a renúncia do presidente da Assembleia 

Legislativa em 2009, é a primeira mulher a presidir a Casa. Em seu site oficial, tributa a 

seus pais de criação, Rubens e Helena Rangel, o amor que aprendeu a ter pela política, 

devendo ser lembrado que Rubens foi prefeito do município de Mimoso do Sul na década 

de 1950. Hoje, Luzia é deputada estadual. Foi uma das fundadoras do PSDB no Espírito 

Santo e presidente regional da sigla. 

Maria de Lourdes Savignon (PT) foi quem teve a carreira política mais pontual, tendo 

assumido mandato como deputada federal, em 1989, com a saída do titular da vaga, Vitor 

Buaiz (PT). Tentou a reeleição, mas sem sucesso. Sua trajetória política se iniciara na 

década de 1980, de forma semelhante à Iriny e Ana Rita, nas Comunidades Eclesiais de 

Base e nos movimentos populares e sindicais. Chegou à presidência municipal do PT, em 

Cachoeiro do Itapemirim, mas acabou se restringindo à atuação partidária em âmbito 

interno, de onde também se retirou devido a problemas de saúde. 
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As trajetórias dessas mulheres confirmam a impossibilidade de se argumentar em prol de 

um único “feminino”, e nos alertam para as intersecções de classe, origem familiar, geração, 

religião. Cabe ressaltar que nenhuma das entrevistadas se auto representou como negra, 

de maneira que se faz necessário, na ausência do dado, atentar, também, para a 

interseccionalidade gênero e “raça” (branca). 

2 - Produção Legislativa das mulheres capixabas no Congresso10 

Ao todo, as dez parlamentares representantes do Espírito Santo no Congresso Nacional 

alcançaram a marca de 472 proposições (1983-2014), das quais, excluindo as senadoras, 

333 (70,55%) são PLCs (Projetos de Lei Ordinária ou Complementar da Câmara). Na tabela 

2, observa-se que, considerando deputadas e senadoras, apenas 3,4% das proposições 

das parlamentares do Espírito Santo foram aprovadas (transformadas em norma jurídica); 

38,3% estão em tramitação e praticamente metade (49,6%) foi arquivada. Pinheiro (2007) 

constatou que, só para o caso da Câmara dos Deputados, a taxa de sucesso das leis 

propostas pelas mulheres foi de 4,5% (1987-2002), o que demonstra que as parlamentares 

capixabas tiveram desempenho inferior às demais na aprovação de leis, lembrando que 

somamos as aprovadas no Senado nessa porcentagem: a ex-senadora Luzia aprovou três 

leis11.  

Tabela 2 – Produção Legislativa (1983-2014) 

Situação da proposição Frequência Percentual  

Aprovada - transformada em 
norma jurídica 

16 3,4 

Rejeitada 6 1,3 

Em tramitação 181 38,3 

Arquivada 234 49,6 

Retirada pela autora / 
Devolvida para a autora 

16 3,4 

Prejudicada* 17 3,6 

Vetada pela Presidência da 
República 

2 ,4 

Total 472 100,0 

 
Fonte: Elaboração conjunta com Silva (SOUZA; SILVA, 2014) a partir de dados da Câmara e do Senado, 1983-
2014. *Com problemas de constitucionalidade e juridicialidade. 

                                                 
10 Informações advindas de banco de dados dos sites da Câmara e do Senado, reunidas em SPSS. 
11 De qualquer forma, aprovar leis, tanto na Câmara quanto no Senado, constitui-se um processo 
moroso. Conforme Santos et al. (apud PINHEIRO, 2007, p. 137), a taxa de sucesso em ambos os 
sexos é de 7%. O maior legislador é o Executivo, pois 86% das leis aprovadas no Congresso 
Nacional são dele (FIGUEIREDO; LIMONGI, apud PINHEIRO, 2007, p.136).  
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Observando a tabela 3, é possível perceber que a produção legislativa das deputadas e 

senadoras do Espírito Santo se concentrou na área social (56,4%), em temas como saúde, 

educação, trabalho e renda. Segundo Miguel e Biroli (2011), com base em pesquisas de 

outros autores, a produção legislativa das mulheres apresenta maior concentração na 

temática social do que nas questões de economia e infraestrutura quando comparadas com 

os homens no que concerne a projetos de lei e propostas de emendas constitucionais. A 

taxa de sucesso da produção legislativa delas também é inferior à deles, embora haja 

oscilações nos resultados de cada pesquisa.  

Tabela 3 – Temas das Proposições12 

Tema Frequência Percentual 

Administrativo 45 9,5 

Econômico 53 11,2 

Honorífico 15 3,2 

Jurídico 64 13,6 

Político-Institucional 29 6,1 

Social 266 56,4 

Total 472 100,0 

Fonte: Elaboração conjunta com Silva (SOUZA; SILVA, 2014) a partir de dados da Câmara e do Senado, 1983-
2014. 

Em estudo realizado entre 1999 e 2006, Miguel e Biroli (2011) observaram que 85,9% das 

deputadas federais participaram de comissões relacionadas às soft politics, enquanto 

somente 55,4% dos homens as integraram. Essa posição inverte-se nas comissões de hard 

politics, em que 74,5% dos homens participaram contra 46,9% das mulheres. Os autores 

observaram que essas diferenças ficam mais marcadas quando analisados os projetos de 

lei e os discursos das(os) parlamentares, por serem de escolha livre. No caso das 

comissões, são os partidos políticos que definem para onde vai a(o) parlamentar. Nesse 

sentido, os estereótipos de gênero presentes nos partidos podem contribuir para o 

confinamento das mulheres em comissões vinculadas às soft politics.  

Porém, essa questão ainda é influenciada pela própria trajetória política trilhada pela 

parlamentar e pelas percepções do eleitorado, dos pares no campo político e da mídia, que 

podem avaliar mais positivamente o mandato das mulheres se estas atuarem mais na área 

social: “[...] esta atuação pode ser mais efetiva e angariar maiores dividendos simbólicos 

caso ocorra a favor dos estereótipos de gênero e não contra eles” (MIGUEL; BIROLI, 2011, 

p. 113). 

                                                 
12 Temas definidos a partir de Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (apud ARAÚJO, 2009). 
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3 – Desafios e dilemas da presença das mulheres na política 

As ideologias e as alianças entre as mulheres variam muito, sendo impossível falar em uma 

bancada feminista. Um dos desafios que se coloca à inserção das mulheres na política é a 

própria controvérsia acerca da representação política de grupos – quem é o representante, 

o quê e quem o representante político representa de fato, sendo que a noção essencialista 

de identidade de grupo pressupõe uma identidade de grupo “de raiz” entre mulheres, 

negros, minorias étnico-religiosas, o que pouco ajuda no debate se não se considerar a 

complexidade dos sujeitos, cujas identidades não são fixas (SACCHET, 2009). A delicadeza 

da questão não implica, sob hipótese alguma, que se possa abandoná-la.  

Segundo Anne Phillips (2001), a política de ideias isolada da política de presença não é 

capaz de representar as experiências dos grupos sociais excluídos do processo 

democrático, de modo que o modelo da democracia liberal, embora contemple em seu 

discurso a diferença e a diversidade de opiniões e crenças, uma vez que sua ênfase está na 

política de ideias, não consegue avançar na reversibilidade da exclusão política de grupos 

ditos minoritários. Desse modo, Phillips (2001) reforça a importância de se agir a favor do 

alargamento da presença das mulheres (e de outros excluídos) no campo político. 

É concebível que homens possam substituir mulheres quando o que está 
em questão é a representação de políticas, programas ou ideais com os 
quais concordam. Mas como um homem pode substituir legitimamente uma 
mulher quando está em questão a representação das mulheres per se? 
(PHILLIPS, 2001, p. 273). 

É a presença das mulheres nos espaços de poder que força as barreiras institucionais que 

reproduzem o domínio masculino em um ambiente que haveria de ser o símbolo da 

democracia representativa mantida pelo povo, diverso em suas perspectivas sociais. Para 

Young (2000), perspectivas sociais são como um sinônimo de “ponto de partida”, que se 

relaciona à posição que os atores ocupam nos processos sociais. A percepção de uma 

vivência em comum pode, assim, conformar um grupo político, ainda que este não possa 

ser explicado por qualquer essência. É o caso, mais uma vez, das mulheres. 

Explicam Miguel e Biroli (2013, p.30) que a perspectiva social “[...] captura o fato de que os 

integrantes de grupos em posição subalterna têm vivências comuns entre si, indisponíveis a 

quem não os integra”. Segundo os autores, as mulheres, por exemplo, vivenciam uma série 

de cobranças, constrangimentos ou expectativas que mesmo os homens feministas ou 

solidários a essa condição social não vivenciam. Trata-se do conhecimento de um mundo 

social que só as mulheres têm condição de expressar, como 
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[...] a avaliação prioritária pela aparência física, a responsabilização 
automática pela gestão da vida doméstica e pelo cuidado com os mais 
vulneráveis, a expectativa de que sejam menos racionais e mais emotivas, 
a menor atenção concedida a seus interesses e desejos ou o temor difuso 
da violência sexual são elementos da experiência de “ser mulher” numa 
sociedade marcada pela dominação masculina (MIGUEL; BIROLI, 2013, 
p.30) 

Os autores confirmam a advertência já feita aqui de que esses elementos não geram uma 

identidade única, sequer garantem que haja um entendimento similar das mulheres quanto 

a seus próprios interesses, os quais se ligam a outras intersecções como as de classe, 

orientação sexual, raça. Mesmo assim, é possível advir daí uma perspectiva social comum, 

não os mesmos pensamentos e vivências de forma absoluta. Como ponto de partida, a 

perspectiva das mulheres em uma sociedade produzida pela dominação masculina somente 

pode adentrar o espaço político mediante a presença das mulheres, o que não é fácil. 

Por motivos históricos, os “já eleitos”, os que têm históricos partidários favoráveis às 

disputas eleitorais são, predominantemente, homens. Dessa forma, “[...] o problema das 

mulheres não reside tanto em conseguir serem indicadas candidatas, e, sim, em 

conseguirem condições efetivas de competir” (ARAÚJO, 2005, p. 196), tanto internamente 

aos partidos, por meio de vantagem eleitoral construída através de mandatos anteriores ou 

através da formação de redes partidárias, quanto externamente, no mercado eleitoral. É 

nesse aspecto que os conceitos de campo político e habitus ganham em potencial 

explicativo. 

Marlise Matos (2013, p. 330) ouviu relatos de deputadas que reconheceram ser pouco 

ouvidas no parlamento - havendo mais interrupções em suas falas do que ocorria com os 

homens - a ponto delas “naturalizarem” o fato de terem menos disposição para ocupar a 

tribuna. Se, conforme propõe Bourdieu (2002, p. 187-8), o capital político é uma forma de 

capital simbólico e este precisa do crédito firmado na crença de que aquele que o possui é 

legítimo para tal, podemos inferir que a mulher que duvida de sua própria legitimidade para 

ocupar a tribuna mediante a recusa sistemática de reconhecimento de seus pares 

apresenta uma perda vital de seu capital político. Não podemos deixar de refletir, porém, 

sobre o habitus requerido daquele legitimamente portador do direito à tribuna e da 

“exigência de adequação a um determinado padrão discursivo”. Tal adequação é que gera 

“[...] a respeitabilidade necessária para que [o grupo/agente] seja de fato ouvido no campo 

político” (MIGUEL, 2010, p.37-8).  

Ocorre que o discurso político dos dominados é desacreditado simbolicamente. A fala do 

subalterno permanece, por isso, então, uma fala subalterna, enfrentando dilemas não 

vivenciados pelas falas dominantes. Podemos dizer que os homens ainda não veem suas 
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companheiras no parlamento como suas equivalentes, assim como na vida não lhes teria 

sido ensinado a ouvir a autoridade da fala da mulher. Na socialização das mulheres, 

também, é pouco exercitado o poder da palavra nas disputas políticas. Há uma socialização 

ainda voltada para o cuidado e o não embate público. Isso tem mudado nos últimos anos, 

porém, não tão velozmente, tendo em vista um eleitorado conservador como o existente no 

Brasil. 

Todas as entrevistadas mencionaram o sexismo nos partidos e a dificuldade das mulheres 

conseguirem chances reais de eleição. Como Rita Camata sinalizou, os partidos políticos 

funcionam numa lógica tipicamente masculina em que as mulheres, nalgumas vezes, são 

chamarizes de votos e contribuem para a legenda, mas não é prioridade que sejam eleitas. 

As condições do partido em nada, sabe, facilitam. [...] Você quer ir pra um 
processo onde você não seja apenas, como se fala, pra somar votos pra 
legenda, porque é uma outra coisa que muitas vezes, na hora de dizer 
assim “ah, você é uma líder de bairro, líder de categoria [...] - a cabeça dos 
homens é mais ou menos a cabeça dos partidos - você vai ter aí uns 8 mil 
votos, isso ajuda na legenda”, entendeu? [...] E o tempo nosso é muito 
limitado, vamos falar a verdade. Enquanto que os homens praticamente 
fazem política 24 horas por dia, você 24 horas do dia você tem que ser 
mãe, tem que ser esposa, tem que ver a casa e tem que fazer o que você 
faz na profissão que você tiver, da melhor forma possível pra ser 
reconhecida. Então, é um processo que é difícil (CAMATA, Rita Paste. 
Entrevista concedida em 25 de março de 2014). 

Não é uma surpresa que ainda haja, segundo Speck e Mancuso (2012), uma associação 

negativa entre sexo feminino e desempenho eleitoral. Nas eleições 2010, a proporção de 

mulheres entre os candidatos mais votados não passava de 13% para as Assembleias 

Legislativas e 9% para a Câmara dos Deputados. No entanto, em nossa pesquisa, pelo 

menos cinco das dez mulheres passaram pela presidência regional de seus partidos, o que 

reforça que elas conseguiram driblar algumas barreiras partidárias. Não se nega que Iriny, 

por exemplo, acumulou 20 anos de dedicação ao partido até chegar à posição de 

presidente do PT estadual e lançar sua candidatura bem sucedida à Câmara dos 

Deputados em 2002.   

Uma segunda questão se sobressai em cinco das oito entrevistadas: a tensão entre carreira 

política e família. Rita, Myrthes, Rose, Etevalda e Iriny expressaram as dificuldades que 

sentem ao “sacrificarem” a convivência com a família, principalmente com os filhos, pela 

política. No caso de Etevalda, isso foi condicionante para que desistisse de concorrer a 

mandatos políticos. Etevalda, Myrthes e Rose não tiveram o apoio de seus maridos para 

sustentarem a carreira de parlamentares, o que culminou no fim do casamento de duas 

delas – Rose e Myrthes – e no abandono da carreira por parte de Etevalda. Rita Camata 
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teve a reprovação do marido apenas no início, mas, segundo narra, não atrelou sua escolha 

pela carreira ao consentimento deste. 

Feitosa (2012), ao analisar o perfil das mulheres e homens que se candidataram nas 

eleições 2010 à Câmara dos Deputados, constatou que 64,5% dos homens eram casados 

contra 41,7% das mulheres. Entre as(os) eleitas(os), 46,7% das deputadas eram casadas, 

enquanto entre os homens eleitos, o percentual crescia para 77,1%. Por sua vez, entre as 

parlamentares estudadas em nossa pesquisa, quatro estavam casadas (Iriny Lopes, Rita 

Camata, Sueli Vidigal e Lauriete Rodrigues – esta em nova união) e três estavam solteiras 

(Ana Rita, Luzia Toledo e Maria de Lourdes). Já Etevalda Grassi é viúva. Myrthes Corradi e 

Rose de Freitas são divorciadas. Dessa forma, em nossa minúscula amostra, há mais 

mulheres solteiras e divorciadas (cinco). Pelo menos Rose de Freitas e Myrthes Corradi 

indicaram problemas no primeiro casamento por causa da carreira política e Etevalda 

revelou que foi pressionada pela família para desistir de sua atuação política. 

No retorno [da posse em Brasília] ele chegou [o marido], me chamou para 
almoçar, o casamento já tava meio balançado, porque eu não parava em 
casa, e ele, com muita razão, me disse que não queria ser marido de 
deputada. Porque, na verdade, ele é um homem caseiro, gosta de mulher 
dentro de casa, e ele disse: “Eu não vou querer uma mulher, em cima de 
um avião, em Brasília, pra lá e pra cá...” E aquilo ali me abalou bastante, 
viu! Porque eu casei, quis ter meus filhos, quis ter um casamento, e ali me 
abalou bastante, porque eu fiquei com três filhos, ele se afastou um pouco, 
eu me vi responsável pelas crianças, e eu tinha que estar em cima de um 
avião, porque ainda eram poucas as mulheres de oposição [...]. Nós 
estávamos brigando pelas Diretas Já. [...] E os filhos? (CORRADI, Myrthes 
Bevilacqua. Entrevista concedida em 29 de outubro de 2013). 

Entre as dez mulheres pesquisadas, sete são mães. O sentimento de culpa pela ausência 

frequente na criação dos filhos foi apontado espontaneamente por Etevalda, Rose, Myrthes 

e Rita. Mesmo assim, não havia um arrependimento pelo projeto de construção da carreira 

política, mas a consciência de se “pagar um preço alto demais” por esta escolha, se 

comparadas aos homens. Ainda assim, nossas entrevistadas entendem a urgência de haver 

mulheres nos espaços formais de poder, contribuindo, de alguma forma, para a mudança de 

estruturas sociais tão nocivas às próprias mulheres, num horizonte de concretização de 

uma democracia que não combine com patriarcalismo.  

Considerações Finais 

A dicotomia construída em torno das representações dos gêneros demarca de forma 

desigual as experiências de cidadania de homens e mulheres ainda atreladas à cisão entre 

o espaço privado e o público. Mesmo quando as mulheres trabalham “fora” – algo que 

sempre fez parte da luta pela sobrevivência das mulheres pobres – a ideia da participação 
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política como dimensão da liberdade humana foi uma árdua conquista das mulheres na 

maior parte das culturas. 

As parlamentares em foco lutam para seguir numa carreira altamente competitiva cujo 

comando é masculino. Demonstram um certo orgulho ao dizer que imprimem nela sua 

“marca pessoal” que, apesar de algumas variações e da diversidade de motivações - é 

traduzida na experiência da relevância do “cuidado com o outro”, algo que aquelas 

mulheres ainda naturalizam como tipicamente feminino. Também é um dado a se registrar 

que boa parte das mulheres pesquisadas ainda não tem o que se pode chamar de uma 

plataforma feminista, o que poderia gerar mudanças mais significativas na forma como a 

política brasileira está hoje estruturada. 

Constatamos que as mulheres entrevistadas não chegam a romper com alguns 

estereótipos, mas sabem fazer uso deles também a seu favor. A carreira pública das 

mulheres, porém, é impactada fortemente pelo sexismo na divisão do trabalho, que as 

responsabiliza pela casa e pela educação dos filhos. Vivenciam a tensão entre carreira e 

família, prejudicando-se na competição com os homens que podem se dedicar 

integralmente à política.   

Também não há uma estratégia sólida de partidos e governos a fim de fortalecer a presença 

de mulheres na política do Espírito Santo. Apesar das dificuldades, as parlamentares 

capixabas angariaram algumas vitórias. Cinco das dez mulheres no Congresso Nacional 

alcançaram a maior posição dentro de seus partidos: a de presidentes dos Diretórios 

Regionais. Esse foi o caso de Iriny (PT), Luzia (na época, pelo PSDB), Rose (na época, 

pelo PSDB), Lauriete (PSC) e Maria de Lourdes (PT, nível municipal), o que demonstra que 

foram exitosas em sua inserção nos partidos políticos. É igualmente verdadeiro que as 

parlamentares do Espírito Santo tiveram atuação significativa no Congresso Nacional, 

elevando o estado ao patamar de melhor colocado, proporcionalmente, na eleição de 

mulheres para a Câmara dos Deputados nas eleições 2010 (VOGEL, 2011). 

É necessário, entretanto, ponderar que, apenas em 2014, o Espírito Santo tenha eleito sua 

primeira senadora diretamente, Rose de Freitas (PMDB). Sobretudo, é preocupante que o 

desempenho das mulheres eleitas em 2010 não tenha se repetido, pois nenhuma mulher 

representante do estado foi eleita para a Câmara dos Deputados. O bom desempenho do 

Espírito Santo nas eleições 2006 e 2010 se deveu mais à excepcionalidade das trajetórias 

daquelas eleitas do que a uma política institucional de promoção da presença de mulheres 

na política formal no estado. Não há, portanto, algo como um “exército de reserva” que 

garanta a regularidade a cada novo pleito eleitoral das mulheres nos cargos eletivos como 

Anais III Encontro PDPP -  Página 148



 

um traço da democracia brasileira, de maneira que, também o eleitorado, passe a 

considerar normal e desejável. 

Por fim, entendemos que, para as desigualdades de gênero na política virem a ser 

desmontadas, uma renovação conjunta de ideias e de presença nas instâncias de poder é 

imperativa e, nesse sentido, uma séria reestruturação do processo eleitoral, dos partidos 

políticos e da política de cotas para mulheres se faz necessária, a fim de garantir um 

sistema mais justo de representação política porque mais plural. A mudança do processo 

eleitoral a impactar a distribuição do poder entre homens e mulheres tende a auxiliar nas 

mudanças sociais necessárias ao pleno exercício da cidadania pelas mulheres. O dilema 

está, porém, em que a equidade na política deriva de mudanças estruturais na sociedade, 

que permitam às mulheres a autonomia tanto quanto as mudanças estruturais podem ser 

estimuladas por políticas formuladas num parlamento mais justo. Não há muitas dúvidas, 

porém, de que nenhuma conquista democrática existe sem lutas. 

Referências 

Fontes primárias 

CAMATA, Rita de Cássia Paste. Trajetória pessoal e política. Entrevista concedida a 

Dayane Santos de Souza. Vitória-ES, 25 de março de 2014. 

CORRADI, Myrthes Bevilacqua. Trajetória pessoal e política. Entrevista concedida a 

Dayane Santos de Souza. Vila Velha-ES, 29 de outubro de 2013. 

ESGÁRIO, Ana Rita. Trajetória pessoal e política. Entrevista concedida a Dayane Santos 

de Souza. Vitória-ES, 26 de agosto de 2013. 

MENEZES, Etevalda Grassi de. Trajetória pessoal e política. Entrevista concedida a 

Dayane Santos de Souza. Vitória-ES, 29 de abril de 2014. 

SOUZA, Dayane Santos de; SILVA, Noëlle. Dados da produção legislativa das 

capixabas no parlamento brasileiro (1989-2014), 2014. 

 VIDIGAL, Sueli Rangel Silva. Trajetória pessoal e política. Entrevista concedida a Dayane 

Santos de Souza. Serra-ES, 22 de fevereiro de 2014. 

Outras referências 

ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2004. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 149



 

ALMEIDA, Simone Patrocínio de. A mídia na construção da representação social da 

pessoa pública feminina no Espírito Santo – Rita Camata (1988 – 2000). 2013. 240 f. 

Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História, 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória. 

ARAÚJO, Clara. Gênero e acesso ao poder legislativo no Brasil: as cotas entre as 

instituições e a cultura. Revista Brasileira de Ciência Política, nº 2, Brasília, junho-

dezembro de 2009, p.23-59. 

_____. Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres na 

representação política. Revista Sociologia Política, Curitiba, nº 24, junho de 2005, 

p.193-215. 

ARAÚJO, Paulo Magalhães. O Bicameralismo no Brasil: as bases institucionais e 

políticas do desempenho legislativo do Senado Federal (1989-2004). 2009. 279 f. Tese 

(Doutorado em Ciência Política). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH); 

Departamento de Ciência Política – Programa de Doutorado. Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte. 

AVELAR, Lúcia. Mulher e política em perspectiva. In: VENTURI, Gustavo; GODINHO, Tatau 

(Orgs.). Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado: uma década de 

mudanças na opinião pública. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, Edições Sesc, 

2013, p.291-314. 

_____. Mulheres na elite política brasileira. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer: 

Editora da UNESP, 2001. 

BEAUVOIR, Simone. Introdução. In: ______. O segundo sexo. 1. Fatos e mitos. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1980, p. 7-23. 

BIROLI, Flávia. Gênero e política no noticiário das revistas semanais brasileiras: ausências 

e estereótipos. Cadernos Pagu,  Campinas,  n.34, 2010, p.269-299. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/cpa/n34/a11n34>. Acessado em  18  de Abril de  2013. 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 5ª Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

FEITOSA, Fernanda. A participação política das mulheres nas eleições 2010: panorama 

geral de candidatos e eleitos. In: ALVES, José Eustáquio Diniz; PINTO, Céli Regina; 

JORDÃO, Fátima (Orgs.). Mulheres nas eleições 2010. São Paulo: ABCP/Secretaria de 

Políticas para as Mulheres, 2012, p.139-166. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 150



 

INTER-PARLIAMENTARY UNION. Women in parliaments. Disponível em: 

<http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm >. Acesso em março de 2017. 

MATOS, Marlise. Mulheres em busca de cidadania política: paradoxos de uma 

incompletude. In: VENTURI, Gustavo; GODINHO, Tatau (Orgs.). Mulheres brasileiras e 

gênero nos espaços público e privado: uma década de mudanças na opinião pública. 

São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, Edições Sesc, 2013, p. 315-332. 

MIGUEL, Luis Felipe. Perspectivas sociais e dominação simbólica: a presença política das 

mulheres entre Iris Marion Young e Pierre Bourdieu. Revista Sociologia e Política,  

Curitiba,  v.18,  n.36, Junho de  2010, p. 25-49. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v18n36/04.pdf>. Acesso em 30 de Março de  2013. 

MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. Caleidoscópio convexo: mulheres, política e mídia. 
São Paulo: Unesp, 2011. 

_____. Introdução: teoria política feminista, hoje. In: MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia 

(Orgs.). Teoria política feminista: textos centrais. Vinhedo, Ed. Horizonte, 2013, p.7-54. 

PHILLIPS, Anne. De uma política de ideias a uma política de presença? Revista Estudos 

Feministas, 2001, v.9, n.1, p.268-290. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ref/v9n1/8615.pdf>. Acesso em abril de 2014. 

PINHEIRO, Luana Simões. Vozes femininas na política: uma análise sobre mulheres 

parlamentares no pós-Constituinte. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, 2007. 

PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista de Sociologia e Política, 

2010, vol.18, n.36, p.15-23. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010444782010000200003&lng=pt

&nrm=iso>. Acesso em 15 de abril de 2011. 

PRATTI, Luana Puppin. Perfil social, recrutamento e trajetórias políticas: uma análise 

dos representantes do legislativo capixaba, 1986-2010. 2013. 112 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Sociais). Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória. 

RIBEIRO, Judith Leão Castello. Presença. Vitória, ES, 1980. 

SACCHET, Teresa. Capital social, gênero e representação política no Brasil. Opinião 

Pública, Campinas, SP, v. 15, n. 2, p.306-332, novembro de 2009. Disponível em: 

Anais III Encontro PDPP -  Página 151



 

<https://www.researchgate.net/publication/262473389_Capital_social_genero_e_representa

cao_politica_no_Brasil>. Acesso em: fevereiro de 2017.  

SCHUMAHER, Schuma; BRAZIL, Érico Vital. Dicionário mulheres do Brasil: de 1500 até 

a atualidade. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 

SOUZA, Dayane Santos de. Entre o Espírito Santo e Brasília: mulheres, carreiras 

políticas e o legislativo brasileiro após a redemocratização. 2014. 266 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Sociais). Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória. 

SPECK, Bruno W.; MANCUSO, Wagner P.. Financiamento, capital político e gênero: um 

estudo de determinantes do desempenho eleitoral nas eleições legislativas brasileiras de 

2010. 36º. ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS. Águas de Lindóia, outubro de 2012. 

Disponível em: <file:///E:/backup/area%20de%20trabalho/Meus%20artigos/Revista%20es 

tudos%20feministas/textos%20indicados%20pelos%20pareceristas/BrunoSpeck_Financiam

ento.pdf> . Acesso em: fevereiro de 2017. 

VOGEL, Luiz Henrique. “As interações entre o social e o eleitoral na política de quotas para 

as mulheres”. Cadernos ASLEGIS. Nº43, Maio/Agosto de 2011, p.129-153. Disponível em: 

<http://www.aslegis.org.br/aslegisoriginal /images/stories/cadernos/2011/Caderno43/CAD 

.43p129_As.interacoes.entre.o.social.e.o.eleitoral.na.politica.de.quotas.para.as.mulheres.pdf

>. Acesso em junho de 2013. 

YOUNG, Iris Marion. Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2000. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 152



1	

	

III Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas 
30/05 a 02/06/2017, UFES, Vitória (ES) 
 
ST 02 - Igualdade e legitimidade: debates sobre participação e representação política 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Título: Dimensões da representação nas Conferências de Políticas Públicas: uma análise 

comparada das conferências de saúde, assistência social e de política para mulheres. 

 
 

Autores: Cláudia Feres Faria, Eduardo Moreira Silva e Isabella L. Lins 
  

Anais III Encontro PDPP -  Página 153



2	

	

 
 

Resumo 

O artigo tem como objetivo analisar as práticas de representação, segundo a própria 

percepção dos atores que as exercem, no interior das Conferências de Políticas Públicas, 

consideradas aqui em seu conjunto como subsistemas deliberativos (SILVA e RIBEIRO, 

2016). Para mostrar como ocorrem a representação neste subsistema, estamos propondo 

analisá-la por meio de quatro dimensões: quem (perfil), o quê (politicas), como (publicidade 

e controle) e reconhecimento (execução, disposição e motivação para participar). Para tal, 

utilizaremos dados qualitativos oriundos de uma pesquisa de opinião realizada com 1066 

participantes de conferências de políticas públicas nas áreas de saúde, mulheres e 

assistência social, por meio de amostragem que contempla os três níveis da federação. A 

análise mostrará que no subsistema analisado os padrões de representação variam mais com 

a mudança da escala do que por tipo de conferência.  

Palavras-chave: Conferências de políticas públicas, representação, perfil 
socioeconômico e participativo, politicas públicas, escala territorial. 
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Dimensões da representação nas Conferências de Políticas Públicas: uma análise 
comparada das conferências de saúde, assistência social e de política para mulheres. 
 

Cláudia Feres Faria 
Eduardo Moreira Silva  

Isabella L. Lins 
 
Introdução 
 

O presente artigo tem como objetivo analisar comparativamente a prática 

representativa, em suas múltiplas dimensões, em um subsistema deliberativo específico 

como aquele conformado por Conferências de Políticas Públicas, no Brasil (doravante 

subsistema de CPP). 

Como se sabe, as funções representativas exercidas por diferentes atores no interior 

das CPP e em outros arranjos ganharam evidência na agenda de pesquisas nos últimos anos 

sob a rubrica de “pluralização das formas de representação” (SAWARD, 2006, ALMEIDA, 

2015). Esta discussão possui contornos específicos no contexto brasileiro, uma vez que o 

país se destaca por apresentar um amplo conjunto de arranjos, formais e informais, nos quais 

estão previstos assentos tanto para representantes do governo quanto da sociedade civil 

deliberarem sobre o planejamento, a formulação e o controle das políticas públicas as quais 

eles/elas se vinculam (AVRITZER, 2008; LAVALLE, HOUTZAGER e CASTELO, 2006; 

LÜCHMAN, 2007).  

A constatação de que os/as atores sociais estão atuando e vocalizando opiniões, 

perspectivas e interesses nos referidos espaços em nome de outros têm demandando um 

esforço interpretativo acerca da legitimidade democrática dessas práticas (LAVALLE, 

HOUTZAGER E CASTELLO, 2006; LÜCHMANN, 2007; AVRITZER, 2008ABERS E KECK, 

2008; ALMEIDA, 2015).  

A este cenário, soma-se a constatação, cada vez maior, de que a representação 

constitui uma prática fundamental para vincular espaços e atores diferentes dentro e entre 

sistemas deliberativos.  

A ideia de sistema deliberativo vem sendo explorada no interior da teoria deliberativa 

como aquela que permite estender, no tempo e no espaço, as práticas participativas e 

deliberativas, podendo torná-las mais inclusivas e legítimas. Permite ainda coordenar um 

conjunto diferenciado de formas discursivas e vincular, de forma alternativa, a formação da 
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opinião pública, as inovações democráticas e/ou os mini-públicos e as arenas decisórias 

(ELSTUB and MCLAVERTY, 2014).  

Estudiosos do tema levantam, entretanto, um conjunto de desafios à ideia emergente. 

Um deles constitui a questão acerca das conexões entre as suas partes. Neste caso 

específico, desenvolvimentos posteriores na teoria em tela mostram como a prática 

representativa pode resolver a questão, na medida em que constitui um importante conector 

(BOHMAN, 2012; MENDONÇA, 2013; ALMEIDA, 2015; FARIA, 2016).  

Assim como esse, a questão da amplitude da ideia de sistema e a dificuldade de 

operacionalizá-la em sua totalidade constituem mais um desafio. A este, a proposta de 

subsistemas tem como propósito avaliar as partes do sistema no lugar do todo e o faz a partir 

de três critérios de identificação: 1) a natureza das arenas deliberativas; 2) a dimensão 

territorial e 3) a área temática de política pública (Silva e Ribeiro, 2016).  

No que diz respeito à natureza, é possível falar, no caso brasileiro, de subsistema de 

conselhos, outro de conferências ou de orçamentos participativos, entre outros. Tais 

subsistemas podem se organizar no âmbito municipal, estadual e/ou federal. Além disto, 

podem envolver distintas áreas de políticas públicas. Consideramos aqui o subsistema de 

conferências que abarcam os três níveis da federação e três áreas distintas de políticas 

públicas.  

Dado que a ideia e discussão sobre sistema deliberativo tem a representação como 

um elemento importante de sua operacionalização, tanto no todo como nas partes, torna-se 

imperativo indagar, como vem fazendo um conjunto de estudiosos, sobre a dinâmica 

representativa no interior e entre as arenas de um determinado subsistema (ALMEIDA e 

CUNHA, 2016; MARTELLI et. al. 2016).  

Quatro dimensões da representação serão analisadas, a saber: o perfil 

socioeconômico e participativo dos participantes-delegados que transitam nas arenas do 

subsistema de conferências (quem), a temática que representam (o que), a forma como 

representam (como)1, assim como a avaliação dos resultados da conferência e a disposição 

futura de continuar a participar (reconhecimento). 

No que diz respeito especificamente ao como representa, tal dimensão é ainda 

subdividida em duas outras categorias: publicidade e controle, acreditando que ambas são 

componentes importantes da atividade representativa. 

 Esta análise será realizada para as três arenas no subsistema de conferências. Elas 

só diferenciam entre si no que tange a área temática de política pública, apresentando 

																																																													
1 Devemos aos trabalhos de Fraser (2010) e Almeida (2015) a inspiração para trabalhar as três 
primeiras dimensões da representação desta forma. 
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similaridades no que diz respeito a natureza das arenas e na dimensão territorial em que se 

realizam. Vale, portanto, perguntar se a temática discutida as diferenciam nas três dimensões 

aludidas da representação: quem, como e em termos de reconhecimento, aqui mesurado 

pela percepção da execução das propostas destas conferências e pela motivação para 

participar  

Os dados mobilizados para a análise proposta são oriundos de um survey realizado 

em 2014 com 1066 participantes das Conferências de Saúde, Política de Mulheres e de 

Assistência Social realizadas em 2011, nos três níveis da federação - local, estadual e 

nacional. 

Para cumprir com os objetivos propostos, o texto será estruturado da seguinte forma:  

a sessão 1 dedica-se ao debate contemporâneo sobre a prática representativa. Na segunda 

seção, as conferências seção analisadas como subsistemas deliberativos. Na terceira, 

descreveremos o perfil socioeconômico e participativo dos representantes de cada 

conferência e a percepção destes acerca de suas práticas representativas que, para fins 

analíticos, foram dividias em publicidade, controle e reconhecimento. Na quarta seção, 

conclusiva, pretende-se analisar as similaridades e diferenças visualizadas no interior do 

subsistema proposto e suas consequências para a legitimidade da prática representativa 

neste subsistema. 

 
 
I - Representação e suas dimensões: publicidade, controle e reconhecimento 

 

A prática da representação política foi muito pesquisada a partir dos estudos sobre os 

sistemas eleitorais, partidários e as relações entre o executivo e o legislativo, mas atualmente 

o campo não se esgota na investigação desses espaços.  Exemplos importantes desse 

avanço são os estudos desenvolvidos por: 1) Lüchman (2009) e sua análise da relação entre 

representação e participação no interior das Instituições Participativas (doravante IPs); 2) 

Lavalle at all (2006a, 2006b), assim como Avritzer (2007), que analisaram, por meio dos 

conceitos de representação virtual e presuntiva ou por afinidade, respectivamente, as bases 

da autorização dada aos representantes nas IPs; 3) Almeida (2015) que busca caracterizar a 

dinâmica representativa nestes espaços como processo; 4) assim como o trabalho pioneiro 

de Michael Saward (2010; 2014) que propõe o conceito de “pretensão representativa” 

(representative claims) para explicar o fato que alguns atuam em nome de outros sem a 

presença da autorização eleitoral.   
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A centralidade que vem assumindo estas IPs na prática das democracias 

contemporâneas justifica a proliferação de estudos sobre as mesmas. A investigação sobre 

os conselhos, conferências e as demais instituições nas quais as organizações civis têm 

ocupado os espaços de decisão política, bem como os embates teóricos dela derivadas estão 

em curso.  

As proposições teóricas mais recentes retomam, em alguma medida, as questões 

centrais do conceito tratadas por Pitkin (1985) e Manin (1997) sem, contudo, conseguir situar 

e identificar claramente os fundamentos da legitimidade dos chamados “representantes” da 

sociedade civil em conselhos gestores e conferências, por exemplo, uma vez que o processo 

eleitoral nem sempre ocorre. Em outros termos, se passarmos dessa discussão mais geral 

sobre representação política para o caso da representação nas IPs, a pergunta acerca da 

legitimidade destes representantes na ausência dos mecanismos mais tradicionais de 

autorização - eleição ou sorteio -  permanece.  

Como resposta a estes problemas práticos da atualidade, diversos autores têm se 

debruçado sobre o conceito de representação, seja como uma reação aos problemas 

derivados da crise da representação, seja como uma tentativa de compreender a ação de 

atores que, embora nem sempre eleitos, representam ambos, Estado e sociedade civil, nas 

arenas participativas.    

Observa-se, no quadro 1 abaixo, uma estratégia para lidar com os problemas 

referentes aos fundamentos de legitimidade da representação concebida como um processo 

relaciona (Almeida, 2015). Quatro dimensões foram elaboradas: Quem; O quê; Como; e 

Onde. Neste esquema analítico, a representação pode ser avaliada, assim, por meio do 

critério de seleção dos representantes; do sentido conferido à representação; da relação 

estabelecida com o representado e, por fim, da esfera de atuação do representante. A 

flexibilidade do conceito de representação permite múltiplas entradas e possibilidades de 

usos da ideia para o entendimento da política. Esse é certamente uma das explicações de 

seu mais recente processo de reformulação.  
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Quadro 1. Representação política nas Instituições participativas  
Representação Seleção do 

representante 
Quem?  

Sentido da 
representação  
O quê?  

Relação com o 
representado 
Como?  

Esfera de atuação  
Onde?  

Instituições 
participativas 

Atores coletivos 
eleitos ou 
indicados (entre 
um público 
restrito). 

Discursos, 
interesses, 
perspectivas e 
temas que tocam a 
coletividades.  

Justificação pública 
diante dos 
afetados, interação 
e controle entre IPs 
e atores estatais, 
membros de 
organizações, 
cidadãos e outras 
IPs  

Esfera pública em 
interação com espaço 
político.  

Fonte: Almeida, 2015, p.183 e 259. 
 
 

Inspirados na discussão brevemente retratada, nos propomos a compreender a 

representação como um mecanismo atravessado pelas relações de poder, por meio do qual 

deve-se estabelecer comunicações frequentes e regulares entre agentes do Estado e da 

sociedade. É, ao mesmo tempo, um instrumento de delegação de poder e de exercício 

circular de relações estabelecidas entre representantes e representados, no qual os primeiros 

recebem a atribuição de agir e falar pelos segundos, mas com a capacidade de impor 

decisões cujas consequências alcançam o conjunto da população.  

 Três elementos principais compõem o conceito: poder, circularidade e temporalidade.  

Caracterizar a representação como uma relação de poder implica em assumir que a 

representação produz uma distinção entre os indivíduos de um coletivo, na qual alguns 

passam a ter o direito de exercer as funções de “mando” em nome de outros.  

Neste sentido, o primeiro elemento faz menção às origens da proposição hobbesiana 

de que a representação política é uma relação de poder, na medida em que alguns indivíduos 

recebem a atribuição de falar e agir em nome de outros que, por sua vez, ao autorizar os 

primeiros se comprometem a obedecer. A segunda indica um processo de comunicação 

circular entre representantes e representados que qualifica este ato de obediência. A terceira 

refere-se tanto ao período de exercício do mandato dos representantes quanto às condições 

de avaliação prospectiva e retrospectivas dos representados sobre a ação dos 

representantes, ou seja, marcam o espaço no qual se realiza o julgamento político. 

Reconhecer a representação como um processo de comunicação circular permite 

qualificar o poder atribuído na medida em que implica conferir aos dois polos da relação a 

permanente capacidade de aproximação entre eles, de tal sorte que as possíveis demandas 

por representação possam ser expressas aos agentes da ação representativa, a qualquer 

tempo. Ao mesmo tempo, indica o necessário movimento do representante em direção ao 

Anais III Encontro PDPP -  Página 159



8	

	

representado. Sendo assim, é possível reduzir a distância inerente ao processo 

representativo, constituída pela separação entre governantes e governados.  

A representação acontece sempre num dado momento do tempo. Em geral, os 

representantes recebem um mandato que deve ser exercício em períodos de tempo 

preestabelecidos. Durante este período espera-se que exista este processo de interação – 

circularidade -  entre representantes e representados, para que os anseios e demandas dos 

últimos possam ser realizadas como resultados da ação dos primeiros.  

Para aferir em que medida esta circularidade que é central para a legitimidade da 

atividade representativa ocorre nos valemos das categorias analíticas publicidade, controle e 

reconhecimento 

O conceito de publicidade está presente nas discussões tanto dos clássicos (Piktin, 

1967; Manin, 1997) como dos teóricos contemporâneos (Parkinson, 2006; Rosanvallon; 2009; 

Urbinati, 2006; Filgueiras; 2013). Trata-se, na verdade, de um problema estrutural da 

democracia, na medida em que mecanismos de publicidade das decisões ajudam a 

estabelecer os vínculos de circularidade entre participantes e não participantes dos processos 

decisórios. São esses vínculos que permitem conferir legitimidade às decisões por parte 

daqueles que não participam do processo decisório. 

O controle público é outro elemento central para conferir legitimidade à pluralização 

das formas de representação. Contemporaneamente, destaca-se a importância de analisá-lo 

em sua “dupla face”: a primeira refere-se ao fato das deliberações oriundas daquelas arenas 

estarem sujeitas ao controle por parte da sociedade. A segunda, relaciona-se ao fato das 

práticas representativas exercidas pelos membros componentes de tais arenas também 

estarem sujeitas ao controle (LAVALLE, CASTELO, 2008). Isto é, importa saber quais são as 

ações de controle público identificáveis no âmbito dos subsistemas deliberativos e, também, 

como os atores componentes de tais arenas exercem e/ou estão sujeitos aos mecanismos 

de accountability e responsividade.  

 Por fim, o reconhecimento público constitui mais uma dimensão da legitimidade das 

práticas representativas exercidas pelos atores e instituições participativas. Inspirada no 

trabalho de Young (2001), empregamo-la para avaliar o reconhecimento do trabalho 

desempenhado pelos atores e pelas instituições que compõem os sistemas deliberativos.  

O quadro abaixo apresenta as dimensões do nosso modelo e descreve as variáveis 

analíticas correlacionadas a cada uma das dimensões da representação política que serão 

avaliadas no presente artigo.  

 
 

Anais III Encontro PDPP -  Página 160



9	

	

Quadro 1 – Dimensões analíticas e variáveis da representação política nas 
conferências de saúde, assistência social e mulheres. 

 
Dimensões da 
representação 

Variáveis da representação política analisadas nas 
conferências 

Publicidade 
Divulgou 

resultados da 
conferência 

Divulgou 
informações do 

relatório final 

Divulgou informações dos 
processos deliberativos 

Controle 
Delegado 
fiscalizou 

execução da 
política 

Organização 
fiscalizou 

execução da 
política 

Conselho 
fiscalizou 

execução da 
política 

Outros órgãos 
fiscalizaram 
execução da 

política 

Reconhecimento 
Execução das 
propostas das 
conferências 

Disposição para 
participar das 

próximas 
conferencias 

Motivação para participação 

 
Fonte: elaboração dos autores 

 

II - Conferências como subsistemas deliberativos e metodologia  
 

2.1 –Caracterização e dinâmica das CPPs 
 
As Conferências de Políticas Públicas são analisadas neste artigo como subsistemas 

deliberativos que operam no interior de diferentes sistemas de políticas públicas - sistemas 

de saúde, da política de assistência social e da política para mulheres.  

Estes subsistemas promovem (1) a participação voluntária de atores da sociedade 

civil, do Estado e do setor privado e (2) se organizam em todo o território nacional por meio 

de um conjunto de assembleias que nacionalizam a prática participativa. Por isso, elas são 

aqui consideradas subsistemas de participação, representação e deliberação que requerem 

esforços diferenciados de mobilização social, de construção da representação política e do 

diálogo em torno de seus propósitos (Faria, Lins & Petinelli, 2011). 

Embora apresente diferenças em suas dinâmicas, funções e desenhos institucionais2, 

boa parte delas possuem etapas preparatórias – locais, distritais, municipais, estaduais e/ou 

																																																													
2 Tais diferenças levaram alguns autores a desenvolverem uma tipologia entre “Conferências típicas e 
atípicas”. As primeiras, majoritárias, apresentam parte das características aqui destacadas, enquanto 
as segundas, minoritárias, se diferenciam (Souza, et. al. 2013). Entretanto, mesmo nas CPPs “típicas” 
encontramos diferenças importantes como, por exemplo, a presença de plenárias temáticas e a eleição 
dos representantes da Sociedade Civil para os Conselhos na área de assistência social, mas não para 
as demais áreas. 
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regionais - que conferem a elas a ideia de “processo” ou “susistema” que envolve todo o 

território nacional (Silva e Ribeiro, 2016). Na base local, a participação é aberta à população 

e, nas demais etapas territoriais, o processo representativo ocorre mediante eleição e/ou 

indicação de delegadas (Souza et. al., 2013; Teixeira, Souza & Lima, 2012; Pogrebinschi & 

Santos, 2010).  

De um modo geral, as CPPs são convocadas pelo poder executivo e têm como 

atribuição a definição de propostas e/ou orientações que constituirão os Planos de Políticas 

Públicas para cada área envolvida. Quando propositivas, os planos podem orientar as ações 

de ambos os poderes, executivo e legislativo, em cada ente da federação. Além desta 

atribuição, as CPPs podem cumprir a função de promoção da participação, de agenda e/ou 

de avaliação da implementação das políticas públicas (Souza, 2013). 

No que diz respeito a sua organização, muitas delas apresentam ainda fases internas 

que compreendem o credenciamento, a sessão plenária de abertura, os grupos de trabalho, 

a sessão plenária final e a eleição de delegados, como são os casos das CPPs aqui 

analisadas. 

 
2.2 - Dados e metodologia de análise 
 

2.2.1 – Variáveis   
 

Este artigo analisará as dinâmicas representativas que se iniciam com a escolha 

(indicação ou eleição) dos/as delegados/as nas conferências locais, no caso do subsistema 

de saúde, e nas pré-conferências, no caso dos demais subsistemas aqui analisados.    

Tais dinâmicas serão aqui analisadas por meio de quatro dimensões, a saber: (1) a 

identificação de quem são os participantes-delegados, (2) a identificação do que estão 

representando, ou seja, a política pública que representam, (3) a identificação de como 

representam e, por fim, (4) a identificação da percepção dos representantes acerca da 

produção dos resultados destes subsistemas, da disposição para participar nas próximas 

conferências e dos motivos para tal. 

Para aferir comparativamente estas quatro dimensões – quem, qual, como e porque 

– valeremos dos resultados de um survey por conveniência realizado em 2014, com 1066 

participantes das Conferencias de saúde, assistência social e política para mulheres 

realizadas em 2011 em Minas Gerais. 

A análise comparativa do perfil socioeconômico e político dos/as delegados/as  - QUEM – 

será feita com base em dados descritivos dos perfis socioeconômico (renda e escolaridade) 

e participativo dos/as participantes em cada etapa de cada uma das conferências em análise. 
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Para analisar a percepção dos atores da prática representativa, utilizaremos a análise 

de correspondência múltipla cujo o intuito é mapear a associação entre as variáveis relativas 

a publicidade e ao controle realizados nas três conferências por escala. As variáveis 

mobilizadas para aferir COMO representam foram: obtenção ou não de informações sobre o 

relatório final da conferência (IRFC), obtenção ou não de informações sobre a execução das 

propostas da conferência (IEPC), obtenção ou não de informações sobre a execução das 

deliberações no município, no estado e na União (IEDCM, IEDCE, IEDCU, respectivamente), 

divulgação dos resultados da conferência (DR), meios utilizados para divulgar (MDR) e 

fiscalização da execução das propostas pelo Conselho e por outros órgãos (CFE, OOF).3 

Para analisar aquilo que estamos tratando como o reconhecimento dos subsistemas 

por parte dos(as) delegados(as), ou seja, a percepção dos mesmos sobre a execução das 

propostas, a motivação para participar das conferências, bem como a intenção de continuar 

ou não a participar, utilizaremos tanto a análise de correspondência quanto a análise 

descritiva.  Por meio do gráfico de pontos, identificaremos a percepção sobre a execução das 

propostas no município, no estado e na União (EPM, EPE, EPU, respectivamente). Por meio 

da análise descritiva, avaliaremos a motivação para participar das conferências, bem como a 

intenção de continuar ou não a participar, por conferência e por escala4. 

 

2.2.1 – Coleta dos dados  
 

Os dados trabalhados neste e em outros artigos (Faria, 2015 a, 2016, Faria e Lins) 

são oriundos de um banco de dados baseado nas listas de presença das conferências 

analisadas. Estes bancos contêm as seguintes informações: nome, contato telefônico e 

endereço dos participantes. A obtenção de informações sobre o universo de participantes foi 

comprometida em função (1) da recusa na liberação de algumas listas e da inexistência de 

outras e (2) da qualidade dos registros, como por exemplo, ausência de telefones de contato 

e/ou endereços dos participantes. Assim, somente os registros com telefone e endereços 

																																																													
3 Perguntas realizadas: O/A sr(a) recebeu alguma informação sobre o relatório final de propostas da 
Conferência de que participou? O/A sr(a) recebeu alguma informação sobre a execução do que foi 
aprovado na Conferência de que participou? O sr(a) divulgou os resultados da conferência de que 
participou para o segmento que representa? Quais meios o(a) sr.(a) utilizou para divulgar os 
resultados da Conferência de que participou em 2011? O sr(a) acha que os  Conselhos fiscalizam a 
execução do que foi aprovado nas Conferências? O sr(a) acha que existem outros órgãos que 
fiscalizam a execução do que foi aprovado na Conferências? Quais? 

4 Perguntas realizadas: Em que medida o sr(a) acha que as propostas da Conferência de que 
participou foram executadas no município, no estado e na União? O sr(a) pretende participar das 
próximas Conferências? Dos seguintes motivos, qual foi o principal para a sua participação na 
Conferência 
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compuseram o banco de dados que contou com 3399 participantes: 1291 das Conferências 

de Saúde, 954 das Conferências de Política para Mulheres e 1156 das Conferências de 

Assistência Social. 

Restrições orçamentárias nos levou a definir uma amostra de 1800 participantes, 

distribuídos igualmente entre as três Conferências para minimizar os erros na comparação. 

A partir disto, foram estabelecidas subamostras por escala das conferências 

Para as escalas distrital e municipal, em Belo Horizonte, utilizou-se a amostra aleatória 

simples para as três conferências. Para a escala estadual, foram sorteados aleatoriamente 

os delegados eleitos para a etapa nacional no caso da CS e, nos casos das COM e CAS, 

utilizou-se amostragem estratificada por Mesorregiões5. Para a escala nacional, 

consideramos todos os delegados de Belo Horizonte eleitos na etapa estadual.  

Os participantes foram contatados por meio de ligações via Skype e responderam um 

questionário eletrônico elaborado no Survey Monkey6. Problemas com telefones errados, 

inexistentes ou de trabalho, além do número de recusas durante a aplicação dos 

questionários, nos obrigou a repensar a amostra que passou de uma amostra inicialmente 

probabilística para uma amostra não probabilística, do tipo “por conveniência” 7.  

Neste caso, a amostra foi composta por todos os participantes do banco contatados 

e que aceitaram ser entrevistados. Desta forma, desconhecem-se as probabilidades com que 

foram selecionados para a entrevista. Ainda assim, os resultados alcançados revelam, no 

mínimo, um esboço inédito e instrutivo do universo de participantes destas conferências. 

 A amostra por conveniência foi composta por 1066 entrevistas: 337 entrevistas na 

Conferência de Saúde e 392 na Conferência de Assistência Social e 337 entrevistas na 

Conferência de Assistência Social. No nível estadual, como o Conselho Estadual de Saúde 

de MG só disponibilizou os dados referentes aos delegados eleitos para a etapa nacional, as 

entrevistas foram realizadas somente com os delegados do Estado (L4). Para efeitos 

comparativos, na etapa estadual da Conferência de Assistência Social e de Políticas para 

																																																													
5 Como o Conselho Estadual de Saúde não disponibilizou a listagem de delegados por mesorregião, 
não foi possível realizar o mesmo procedimento amostral. As mesorregiões são Campo das Vertentes, 
Central Mineira, Jequitinhonha, Metropolitana de BH, Noroeste, Norte de Minas, Oeste de Minas, 
Sul/Sudoeste de Minas, Triangulo/ Alto Paranaíba, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Zona da Mata. 

6 Todos os números telefônicos listados no banco de dados foram contatados. Quando necessário, 
pelo menos três tentativas foram feitas em dias e horários diferentes.  
 
7 Em vários casos, os números de telefone registrados já não pertenciam às pessoas listadas ou não 
existiam mais. Muitos deles, principalmente das etapas distrital e municipal, eram de órgãos públicos. 
Por isto, diversos participantes listados não foram encontrados.  
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Mulheres foram realizadas entrevistas tanto com os participantes da etapa estadual (L3) 

quanto com os delegados eleitos para a etapa nacional (L4). O número de entrevistados em 

cada escala, para cada política, variou conforme reportado na Tabela 1 abaixo.  

 
Tabela 1 – Entrevistas por escala e por conferência 

 
 

Fonte: Faria, 2014 

 
 
2.2.3 - Análise de correspondências múltiplas e análise estatística descritiva 
 

Os dados foram analisados por meio da Análise de Correspondência Múltipla 

(Greenacre & Blaisus, 2006; Greenacre, 2007) e da Análise Descritiva. 

A Análise de Correspondência Múltipla é um método que explora a associação entre 

variáveis categóricas, quando há muitas variáveis e/ou categorias. A ideia chave é a 

associação que às vezes é tratada como correlação. 

A vantagem do método é que ele explora associações que seriam difíceis de 

identificar. As associações podem ser vistas a partir da posição assumida pela nuvem de 

pontos, ou seja, pela distância/proximidade entre os pontos. Os pontos representam os 

atributos que variáveis apresentam, mas não as próprias variáveis. 

Os métodos de análise de correspondência são também úteis por sua apresentação 

visual. A leitura da distribuição dos pontos é um dos aspectos mais importantes. Quanto mais 

próximo os pontos, mais as categorias estão associadas e quanto mais distante, menos 

associada estão as categorias. A questão é sempre sobre a proximidade (ou distância), 

Escala Conferência de saúde (CS) Conferência de Política para 
Mulheres (CPM) 

Conferência de Assistência Social 
(CAS) 

Total de 
participantes 

Nºde 
respondentes 

(%) Total de 
participantes 

Nº de 
respondentes 

(%) Total de 
participantes 

Nºde 
respondentes 

(%) 

Distrital(L1) 525 111 21.1 268 82 30.6 475 123 25.9 

Municipal 
(L2) 

548 154 28.1 107 60 56.1 247 117 47.4 

Estado (L3) - - - 490 154 31.4 341 90 26.4 

Estado-
delegados 

(L4) 

201 59 29.4 73 29 39.7 80 55 68.7 

Nacional(L5) 17 13 76.4 16 12 75.0 13 7 53.9 

Total 1291 337 26.1 954 337 35.2 1156 392 33.9 
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mesmo quando analisamos diferentes quadrantes. Se as categorias estão no mesmo 

quadrante, espera-se haver mais proximidade. Mas, algumas categorias podem estar 

associadas, mesmo estando em diferentes quadrantes. Sendo assim, é também importante 

analisar como os pontos são distribuídos ao longo de cada dimensão. As dimensões 

representam um resumo das distâncias entre pontos. 

A primeira dimensão sempre explica estatisticamente a maioria da variância entre as 

categorias (inércia). A segunda dimensão explica menos, e assim por diante. Dado que o 

método é fortemente visual, é difícil analisar muitas dimensões. Além disso, há um limite para 

o número de dimensões, de modo que eles não podem alcançar 100% da variância explicada. 

A variação é a diversidade dos atributos dos indivíduos. Assim, quanto maior for a 

variância (inércia) explicada pela soma das dimensões, mais o método refletirá o número de 

atributos do indivíduo. 

As dimensões podem ser lidas através da distribuição dos pontos entre elas. Nesse 

artigo, por exemplo, as categorias principais, as escalas das Conferências, estão localizados 

ao longo da dimensão 1. A dimensão 1 mostra que os atributos sociais e políticos dos 

participantes estão distribuídos de acordo com as escalas e explica a maioria da variância. 

Ou seja, dependendo da escala, os participantes apresentarão um conjunto específico de 

atributos, mas em outra não. Isso significa que eles são mais fortes em uma escala do que 

na outra, sem, contudo, significar que as outras escalas não apresentarão indivíduos com os 

mesmos atributos.  

O que determina o conjunto específico de características que descrevem uma 

determinada escala será a proximidade entre a escala e as categorias que a rodeiam. Pode 

ser que para uma escala as categorias estão mais perto e para outra não. Como uma análise 

exploratória, este tipo de método é mais conveniente para este artigo. 

Como o ACM mostra as categorias mais salientes, mas não todas as categorias, 

algumas variáveis estarão ausentes dos Gráficos de Pontos. Neste artigo, variáveis como 

sexo, faixa etária e fontes de informação sobre Conferências não foram tratadas pelo ACM, 

mas sim pela análise estatística descritiva. 

 

III – Análise dos dados  
 
3.1 – Perfil socioeconômico e participativo dos conferencistas 

 

No quadro 3 encontram-se descritas as categorias relativas ao perfil socioeconômico 

e participativo de cada etapa das conferências analisadas.	Os dados sugerem que os perfis 

socioeconômicos e políticos dos participantes das Conferências de Saúde (CS), de Política 
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para Mulheres (CPM) e de Assistência Social (CAS) são, em Minas Gerais, semelhantes, 

embora variem por etapa.  

É possível a partir do quadro 3 que o perfil socioeconômico predominante nas etapas 

distritais das três conferências analisadas é composto por renda familiar média de 2 a 5 SM 

e escolaridade alta na conferência de política para mulheres (ensino superior) e mais baixa 

nas conferências de assistência social e de saúde (fundamental e médio, respectivamente). 

No que diz respeito à raça/cor e gênero, temos um predomínio de participantes pardos e de 

mulheres nas três conferências. Em relação a faixa etária, existe uma variação entre a política 

de assistência social e as políticas de saúde e para mulheres, enquanto na primeira 

predomina idosos (66 a 80 anos), nas outras duas, os participantes apresentam faixa etária 

de 51 a 65 anos. 

A análise do perfil participativo dos entrevistados sugere, nesta etapa, uma 

semelhança nas três conferências em relação ao número de atividades que participa (2 a 3 

atividades como conselhos, associações, dentre outras), mas uma diferença em termos do 

tempo de participação em conferências:  na política para mulheres e assistência social os 

entrevistados apresentaram maior experiência participativa em conferências (11 a 20 anos e 

5 a 10 anos, respectivamente) do que os participantes da conferência de saúde (menos de 5 

anos).   

Em termos de escolaridade, o perfil dos participantes desta etapa distrital das 

conferências de assistência social e saúde reflete parte da realidade socioeconômica do 

município de Belo Horizonte (BH) onde 49% apresentam grau de escolaridade que varia do 

ensino fundamental (20,5%) ao ensino médio (28.5%) (PNAD, 2011). Entretanto, em relação 

a variável renda, independente da política pública analisada, os participantes estão mais 

distantes da mesma, uma vez que 46.6% dos habitantes desse município apresentam renda 

familiar de até 1 a 2 SM. 

Na etapa municipal, a renda dos participantes é semelhante a renda da etapa anterior 

(2 a 5 SM), mas temos uma mudança em relação à escolaridade. O grau de escolaridade 

predominante passa a ser ensino superior nas conferências de política para mulheres e 

assistência social, enquanto que o grau de escolaridade predominante nas conferências de 

saúde é menor  (ensino fundamental).  

Nas etapas municipais das conferências, a maioria dos participantes também são 

mulheres, mas temos o predomínio da faixa etária de 51 a 65 anos em todas as políticas 

públicas analisadas. Em relação a raça/cor, diferentemente da etapa distrital, na etapa 

municipal das conferências de política para mulheres predominam pessoas autodeclaradas 

brancas.   
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De um modo geral, os entrevistados desta etapa apresentam um perfil participativo 

mais alto em todas as conferências analisadas. Além de maior experiência participativa em 

conferências (5 a 10 anos, nas CS e CAS, 11 a 20 anos, no caso das CPM), os entrevistados 

também participam em mais atividades (4 a 5 atividades). 

O perfil socioeconômico descrito, se difere tanto da etapa distrital em termos de 

escolaridade quanto do perfil dos habitantes do município de Belo Horizonte onde quase 1/3 

da população apresenta renda familiar que varia de 2 a 5 salários mínimos (27%). 

Na etapa estadual, embora a renda familiar predominante é a mesma encontrada nas 

duas etapas anteriores (2 a 5 SM), a escolaridade dos participantes aumenta e é semelhante 

em todas as políticas analisadas (ensino superior). É nesta etapa que, pela primeira vez, 

cresce a percentagem de homens nas Conferências de Saúde e Assistência Social, sem, 

contudo, ultrapassar a percentagem de mulheres (53% e 58%, respectivamente). Este dado 

torna-se ainda mais relevante quando comparamos com o perfil de gênero do estado e da 

capital mineira que apresenta predomínio de mulheres: 51% e 52%, respetivamente. 

Nas Conferências Estaduais de Política para Mulheres e de Assistência Social, a 

raça/cor autodeclarada predominante é branca, enquanto que na Saúde, os participantes 

autodeclarados pardos conformam maioria. Em relação a faixa etária, os entrevistados da 

política de saúde apresentam predominantemente faixa de 51 a 65 anos, como nas etapas 

distrital e municipal. Nas outras duas políticas públicas analisadas temos uma queda na faixa 

de idade predominante dos entrevistados: faixa de 36 a 50 anos. 

O perfil participativo também muda na etapa estadual por política. Nas três 

conferências analisadas, a experiência participativa em conferência predominante é de 5 a 

10 anos, entretanto, o número de atividades é diferente. Enquanto na política de Saúde, os 

participantes continuam a participar de 4 a 5 atividades, na conferência de Política para 

Mulheres, o número de atividade em que participam aumenta, assim como na Conferência 

de Assistência Social (6 a 7 atividades, nas CPM, e de 4 a 5 atividades, nas CAS). 

Os dados revelam que em quase todas as etapas das conferências, com exceção da 

etapa nacional, predominam mulheres. Nas conferências nacionais de saúde e assistência 

social temos um maior número de participantes homens, enquanto que na etapa nacional de 

política para mulheres todas as entrevistadas são mulheres.  Na etapa nacional, a 

percentagem de delegados oriundos de Belo Horizonte nas Conferências de saúde e de 

assistência social ultrapassa a percentagem de delegadas (62% e 78% de delegados nas CS 

e CAS, respetivamente). 

Na etapa nacional das conferências analisadas observamos também uma mudança 

nas políticas em relação a faixa etária, enquanto ocorre uma queda na faixa de idade dos 

entrevistados da política de saúde (36 a 50 anos), na política para mulheres ocorre um 
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aumento (51 a 65 anos) em relação a etapa estadual.  Na Conferência Nacional de 

Assistência Social, os participantes apresentam perfil etário semelhante a etapa estadual (36 

a 50 anos). Em todas as conferências analisadas, verificamos que o perfil etário não varia 

significativamente com a escala, mas é possível constatar a ausência de participantes jovens 

em todas elas.  

Outra variação significativa em relação ao perfil dos participantes da etapa nacional 

em relação as etapas anteriores é renda familiar. Na Conferência Nacional de Saúde 

observamos um aumento na renda familiar dos participantes que passa para 5 a 10 SM. Ao 

contrário da saúde, na Conferência Nacional de Política para Mulheres percebe-se a 

presença também de renda familiar mais baixa (1 a 2 SM).  

O grau de escolaridade predominante nas etapas nacional e estadual é alto 

comparado as etapas iniciais das conferências analisadas. Os entrevistados das conferências 

de Saúde e Assistência Social possuem, além de ensino superior, pós-graduação. O perfil 

participativo dessa etapa também é, em geral, alto em relação as etapas iniciais. Os dados 

demonstram um aumento no tempo de participação dos entrevistados em conferências, 

assim como um alto engajamento cívico, com exceção da política de saúde. 

A literatura consagrada sobre participação política sustenta a tese que cidadãos com 

mais recursos socioeconômicos e políticos tendem a participar mais e, assim, influenciam 

mais os seus representantes e as decisões políticas (Verba, Schlozman & Brady, 1995, p. 

186).  Os dados analisados demonstram que a mudança ascendente na escala ocasiona uma 

mudança nos perfis socioeconômico e participativo na mesma direção nas três políticas, 

embora a política para mulheres apresente, na etapa nacional, uma diferenciação no que diz 

a renda. É possível afirmar, portanto, que, com exceção das mulheres na etapa nacional e 

para renda, os atributos individuais analisados - renda, escolaridade e experiência de 

participação na conferência e em outras atividades – aumentam na medida em subimos nas 

escalas territoriais dos subsistemas analisados  

 

Quadro 3 - Perfil Socioeconômico e Participativo predominante dos delegados por 

Conferência e Escala 
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3.2  - Associações entre tipos de conferencias, escala e a percepção dos delegados(as) 
sobre publicidade, controle, execução de propostas. 
 

 

O gráfico de pontos retrata as associações entre tipos de conferências, escala e as 

dimesões da representação por meio da percepção dos(as) delegados(as) sobre publicidade, 

controle e execução das propostas das conferências analisadas. Ele nos permite avaliar a 

associação entre as categorias em análise a partir da proximidade entre elas. Sua capacidade 

explicativa é de 82,5%. 

Avaliaremos as dimensões da representação – publicidade, controle e execução – por 

tipo de conferências e por escala com o objetivo de aferir semelhanças e diferenças no padrão 

representativo. 

A primeira coisa que nos chama atenção é a proximidade dos três tipos de 

conferências da origem, apontando assim uma similaridade entre elas. É possível dizer, 

portanto, que as categorias que as circundam não as diferenciam tanto, principalmente no 

que diz respeito à etapa municipal (L2) que também se encontra mais próxima a origem8. 

O mesmo não pode ser dito para as etapas que apresentam, como já encontrado no 

perfil socioeconômico e participativo, diferenças marcantes entre o conjunto delas. A primeira 

coisa a se observar é, neste caso, o fato de que embora diferente entre si as etapas distrital 

																																																													
8 Encontra-se no ANEXO 1 a legenda dos pontos do gráfico. 

Fonte: Faria, 2014 
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e municipal (L1 e L2, respectivamente) encontrarem-se mais próximas uma da outra e em 

lado oposto das etapas delegado-estadual, estadual e nacional (L3, L4 e L5, 

respectivamente). Enquanto as duas primeiras localizam-se no quadrante 2 – lado esquerdo 

e acima da dimensão 1, as etapas estaduais e nacional (L3, L4 e L5) estão localizadas no 

quadrante 4 – lado direito e abaixo da dimensão 1.  

Tal disposição revela que as categorias associadas às etapas diferenciam entre si, 

mas apresentam mais semelhanças em relação as etapas local e municipal do que em 

relação as etapas estadual e nacional. De forma similar, as etapas estadual e nacional se 

assemelham e se diferenciam das etapas local e municipal.  

 Como será descrito, enquanto próximo às etapas estadual e nacional vê-se a 

presença de um conjunto de categorias que compõem as dimensões da representação, nas 

etapas local e municipal vimos o contrário. Vejamos com mais detalhes. 

Próximo a etapa distrital (L1) – localizada um pouco acima da linha 0 da dimensão 2, 

a esquerda da linha 0 da dimensão 1, no quadrante 2 – estão as categorias não recebeu 

informação sobre o relatório final da conferência que participou (IRC0) e também não divulgou 

informações sobre o mesmo (DR0), não recebeu informação sobre a execução das 

deliberações do município e da união (IEDM0; IEDU0). No que diz respeito aos órgãos que 

podem fiscalizar a execução das deliberações da conferência (OOF), a categoria mais 

próxima são o posto de saúde, o CRAS e o CREA. 

No que concerne a execução da propostas, a categoria mais próxima é sem informação sobre 

a execução das propostas no estado. 

 Próximo a etapa municipal (L2) – localizada no mesmo quadrante que L1, quadrante 

2, mas distante, mais a esquerda próximo da linha 0 da dimensão 1 – estão as categorias 

não obtenção de informações sobre o relatório final (IRC0), não obteve informação da 

execução das propostas (IEPC0) e os informativos das organizações e entidades que 

participam divulgam informação sobre o relatório final (VCOP), o Conselho não fiscaliza a 

execução das propostas, mas outros órgão o fazem (CF0, OOF). Destes, os mais próximos 

são as Organizações Políticas – Sindicatos e Partidos Políticos (OP), conversas informais 

(CI) e movimentos sociais (MS).  

Interessante perceber na análise descritiva (Tabelas 2 no anexo 2) que a etapa distrital 

é aquela que apresenta o percentual mais baixo de disposição para continuar a participar 

(77% CS, 65% CAS e 74% CPM). Mesmo assim, este percentual é alto e, em alguns casos 

cresce ainda mais com a mudança para a escala municipal (L2): 76% CS, 91% CAS, 82% 

CPM. De modo geral, 83% dos entrevistados apresentaram disposição para continuar 

participando de conferência, enquanto que apenas 2% mostraram-se indecisos em relação a 

essa disposição E ainda segundo a analise descritiva, a principal motivação para continuarem 
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a participar dos subsistemas é “o aprendizado e o conhecimento” sobre as suas respectivas 

politicas públicas (Tabela 3, Anexo 2). As etapas estadual e nacional (L39, L4 e L5, 

respectivamente), como já mencionado, encontram-se do lado oposto do gráfico de pontos. 

Mais próximo a etapa estadual (L4) estão as categorias divulgação dos resultados da 

conferência que participa (DR1) cujos os meios utlizados para essa divulgação do relatório 

final mais próximos são os conselhos (CPP), as conversas informais (CI), os veículos de 

comunicação das entidades e organizações que participam (VCOP) e os meios de 

comunicação em geral (MCG).  

Os Conselhos fiscalizam a execução das propostas (CFE), assim como outros órgãos 

fiscalizam, como as associações, ONGs, entidades, órgãos de controle externo, o legislativo 

e o próprio governo. No que diz respeito à execução, temos as categorias execução total e 

parcial das propostas do município (PEPM, PETM), execução total das propostas do estado 

(PETE).  

A etapa nacional (L5) -  também localizada no quadrante 4, abaixo da linha 0 da 

dimensão 2 e a direita da linha 0 da dimensão 1 - tem proximidade com as categorias 

informação sobre a execução das deliberações no município (IEM1), divulgação dos 

resultados por meio reuniões de entidades e organizações (ROP), o órgão de controle mais 

próximo é o legislativo, propostas executadas parcialmente nos municípios, no estado e na 

união (PEPM, PEPE, PEPU) e propostas executadas totalmente na união (PETU). 

  Do que foi descrito com base no gráfico de pontos, é possível afirmar que a mudança 

de escala vem acompanhada de categorias mais informadas sobre as conferencias pelos 

menos no que diz respeito à duas das dimensões analisadas: controle e execução das 

deliberações/propostas das conferências. Mas também a terceira dimensão, publicidade, 

aparece, estando mais próxima da etapa estadual. 

Esta mudança é acompanhada também de uma maior disposição a continuar 

participando das conferências, como atestam os dados da Tabela 2 (Anexo 2): 81 e 85% nas 

etapas estaduais e nacionais da CS; 89 e 86% nas etapas estaduais e nacionais da CAS e, 

finalmente, 90 e 92% nas etapas estaduais e nacionais da CPM. 

A motivação principal dos entrevistados para participar das conferências (Tabela 3) 

também é alterada com o aumento da escala. Participantes da conferência nacional são 

																																																													
9 L3 representa a etapa estadual-delegados da CS que não disponibilizou a lista de todos os 
participantes, mas somente aqueles que foram eleitos para a nacional. Próximo a ela encontram-se 
categorias tais como outros meios de divulgação do relatório final das conferencias como reuniões de 
organizações/entidades que participa, órgãos fiscalizadores como conselhos de políticas públicas 
(CPP), associações, entidades, ONGs (ROP). 
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motivados a ter esse tipo de participação politica para formular diretrizes ou programas para 

as politicas públicas (62% CS, 43% CAS e 58% CPM)   

 
 

Gráfico 1 - Dimensões da Representação por tipo de conferência e escala 

 
      Fonte: Elaboração dos autores 
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Conclusões 
 

Da análise aqui empreendida, pode-se concluir que o subsistema de conferências 

avaliado neste artigo abarca conferências similares no que concerne à dimensão referente a 

quem são os/as representantes deste processo, na medida em que os perfis socioeconômico 

e participativo dos/as atores se assemelham nas etapas. Ele se diferencia por escala 

territorial apontando que os/as participantes-delegados, com sua mudança de escala, 

apresentam perfis socioeconômicos e participativo progressivamente mais altos, com 

exceção da política de mulheres na etapa estadual (L4)10.  

Esta característica é acompanhada, como prevê a literatura (Verba et all, 1995, Ryfe 

e Stalburg, 2012), de atributos mais altos para as outras dimensões analisadas neste artigo? 

Se sim, quais as consequências para a análise proposta?  

Este artigo trabalhou com uma metodologia de análise que não prevê relações de 

causalidade, mas de correspondências. Com isto em mente, é possível dizer que para as 

demais dimensões - publicidade, controle e reconhecimento – constatamos a existência de 

uma associação entre escalas territoriais mais altas e padrões de informação, controle e 

reconhecimento também mais alto mesmo.  

Começando pela categoria publicidade, fundamental para aferir a circularidade entre 

representantes e representados e, assim, a legitimidade da prática representativa no interior 

destas arenas, é possível dizer que nas etapas locais, esta prática é menos informada e, 

assim, repassa também menos informação, comprometendo o controle público daquilo que 

foi deliberado nestas arenas. É fato que existem diferenças entre as etapas locais.  

Se o distrito se aproxima de categorias que revelam menos informação acerca do que 

foi deliberado e executado, tendo os equipamentos públicos - postos de saúde, CRAS, CREA, 

etc. - como suas maiores fontes de informação, a etapa municipal associa-se a um maior 

acesso à informação relativo aos relatórios finais das conferências por meios diferentes, como 

as entidades e organizações que participam.  

Importante ressaltar que os conselhos de politicas, fundamentais na organização das 

conferências, não se destacam nestas etapas como órgãos fiscalizadores da execução das 

propostas, que ocorrem por meio de organizações políticas, conversas informais e 

movimentos sociais. 

Por outro lado, as escalas mais altas – L4 e L5, mas principalmente L4 – são aquelas 

onde os/as representantes apresentam mais recursos referentes à publicidade: recebem e 

																																																													
10	Para	explicação	desta	exceção	ver	Faria,	2015.	
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divulgam as informações sobre os relatórios finais, os conselhos cumprem o papel de divulgar 

tais informações, assim como outros meios. Os mesmos são percebidos como órgãos 

fiscalizadores da execução das propostas elaboradas nas conferências e pelo menos para 

os níveis locais (L2), os participantes reconhecem tal execução. A percepção dos conselhos 

de politicas públicas como mecanismos de controle das propostas elaboradas nas 

conferências, demonstra ademais uma interação entre essas diferentes instituições 

participativas. 

É possível afirmar por meio das associações analisadas, portanto, que quanto mais 

saímos das esferas territoriais locais e nos movemos para as etapas estadual e nacional 

(MG), encontramos mais experiência, em termos de anos de participação, em conferências, 

maior circulação de informação, mais divulgação dos resultados e maior reconhecimento, em 

termos de efetividade deliberativa, desse processo. 

Embora a vontade de continuar a participar seja alta em todas as etapas, são nas 

etapas estadual e nacional que ela aumenta mais, assim como é na etapa nacional onde 

vimos que uma maior disposição para participar vinculada não só a aprender e conhecer a 

política em questão, mas também vinculada a intenção de formular diretrizes e programas 

debatidos, ou seja, exercer maior o poder que a dinâmica representativa lhe confere. Nas 

etapas anteriores a associação é com o conhecimento da politica, até mesmo na etapa 

estadual esta motivação esta presente, explicando talvez o fato de que mesmo sem 

publicidade (informação sobre o relatório final e a execução das propostas, assim como 

divulgação dos mesmos), os/as delegados/as apresentam intenção alta de continuar a 

participar das conferências. 

Conclui-se, portanto, que a mudança de escala impacta a qualidade da prática 

representativa na medida que interpela todas as dimensões analisadas, exceto 

reconhecimento. 

O padrão predominante encontrado para as etapas locais (L1 e L2), embora não 

comprometa o processo como um todo, deve ser melhor qualificado pelos seus organizadores 

para que este aprendizado redunde também em maior capacidade de influência na 

formulação da politica e de controle na sua execução. Se a representação se vincula também 

ao poder - a efetividade da sua prática – a qualificação de todos/as em todas as etapas torna 

uma tarefa fundamental para a qualidade do subsistema deliberativo de conferências como 

um todo.  
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Anexo 1 – Legenda 
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Variável Legenda Pergunta Categorias 

Conferências NA NA 

HC  - Conferências de Saúde 

CAS – Conferências de Assistência Social 

CPW – Conferências de Políticas para Mulheres 

A6 Escala NA 

L1 -  Distrital / Pré-conferências 

L2 - Municipal 

L3 -Delegados estaduais 

L4 - Delegados eleitos nacional 

L5 - Nacional 

IRFC 
Informação 

sobre relatório 
final da 

conferência 

CS1. Recebeu alguma 
informação sobre o relatório 

final de propostas? 

IRC1 - Recebeu informações sobre o relatório final da 
conferência 

IRC0 - Não Recebeu informações sobre o relatório final da 
conferência 

IEPC 
Informação 

sobre execução 
das propostas 
da conferência 

CS3. Recebeu alguma 
informação sobre a 
execução do que foi 

aprovado na Conferência 

IED1 - Recebeu informações sobre a execução das propostas 
da conferência 

IED0 - Não Recebeu informações sobre a execução das 
propostas da conferência 

CFE 
Conselhos 
fiscalizam a 
execução 

 CS4. Conselhos fiscalizam 
a execução do que foi 

aprovado nas Conferências? 

CF1 - Conselhos fiscalizam a execução 

CF0 - Conselhos NÃO fiscalizam a execução 

FOO 
Fiscalização da 
execução por 
outros órgãos 

 CS5. Existem outros órgãos 
que fiscalizam a execução 

do que foi aprovado na 
Conferências 

OOF1- Outros órgãos fiscalizam a execução 

OOF0 - Outros órgãos NÃO fiscalizam a execução 

OOF 
Outros órgãos 

que fiscalização 
a execução  

CS5b.Qual outro órgão 
fiscaliza a execução das 
propostas aprovadas na 

Conferência 

AEO - Associações/Entidades/ONGs/Pastorais 

CPP - Conselhos de Políticas Públicas 

OCE - Órgãos de Controle Externo 

EP - Equipamentos Públicos 

CID- Cidadãos  

MS - Movimentos Sociais 

Gov - Governo 

OP -  Organizações Políticas (Sindicato, Partido Político) 

L - Legislativo  

IEM  Informações 
sobre a 

execução das 

NA - Dado criado ao agregar 
respostas questão IM 

IEM1 - Tem informações sobre a execução das deliberações  

IEM0 - Não Tem informações sobre a execução das 
deliberações  
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deliberações no 
município 

IEE 

 Informações 
sobre a 

execução das 
deliberações no 

estado 

NA - Dado criado ao agregar 
respostas questão IM 

IEE1 - Tem informações sobre a execução das deliberações  

IEE0 - Não Tem informações sobre a execução das 
deliberações  

IEU 

 Informações 
sobre a 

execução das 
deliberações na 

União 

NA - Dado criado ao agregar 
respostas questão IM 

IEU1 - Tem informações sobre a execução das deliberações  

IEU0 - Não Tem informações sobre a execução das 
deliberações  

EPM 
Execução das  
propostas no 

Município  

IM1. Em que medida acha 
que as propostas da 
Conferência foram 

executadas no Município 

PETM- Propostas Executadas Totalmente no Município 

PEPM - Propostas Executadas Parcialmente no Município 

PNEM - Propostas NÃO Executadas no Município 

NS - Não sabe 

EPE 
Execução das  
propostas no 

Estado  

IM1. Em que medida acha 
que as propostas da 
Conferência foram 

executadas no Estado 

PETE- Propostas Executadas Totalmente no Estado 

PEPE - Propostas Executadas Parcialmente no Estado 

PNEE - Propostas NÃO Executadas no Estado 

NS - Não sabe 

EPU 
Execução das  
propostas na 

União  

IM1. Em que medida acha 
que as propostas da 
Conferência foram 

executadas na União  

PETU- Propostas Executadas Totalmente na União 

PEPU - Propostas Executadas Parcialmente na União 

PNEU - Propostas NÃO Executadas na União 

NS - Não sabe 

DR 
Divulgou 

Resultados da 
conferência 

RE1. Divulgou os resultados 
para o segmento que 

representa? 

DR1 - Divulgou os resultados 

DR0 - Não divulgou os resultados 

MDR 

Meios de 
divulgação dos 
resultados da 
conferência 

para o 
segmento que 

representa 

RE2. Quais meios o(a) sr.(a) 
utilizou para divulgar os 

resultados da Conferência 
de 2011?  

ROP - Reuniões de organizações/entidades que participa 

VCOP - Veículos de comunicação de organizações/entidades 
que participa 

CI - Conversas Informais 

CPP - Conselhos de Políticas Publicas 

MCG - Meios de Comunicação em geral 
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Anexo 2 

 

Tabela 2  - Disposição para particpar das próximas conferências em que particpam 
 

Política 
Pública Etapa Pretende participar das próximas Conferências? 

Sim Não NS/NR 

Saúde 

Distrital/Pré-
conferência 85 77% 25 23% 1 1% 

Municipal 117 76% 24 16% 13 8% 
Estadual - Delegados 48 81% 10 17% 1 2% 
Nacional 11 85% 2 15% 0 0% 

Assistência 
Social 

Distrital/Pré-
conferência 80 65% 42 34% 1 1% 

Municipal 106 91% 10 9% 1 1% 
Estadual 87 97% 3 3% 0 0% 
Estadual - Delegados 49 89% 5 9% 1 2% 
Nacional 6 86% 1 14% 0 0% 

Mulheres 

Distrital/Pré-
conferência 61 74% 17 21% 4 5% 

Municipal 49 82% 7 12% 4 7% 
Estadual 147 96% 6 4% 0 0% 
Estadual - Delegados 26 90% 3 10% 0 0% 
Nacional 11 92% 0 0% 1 8% 
Total	 884 155 27 

          Faria, 2014 

 

Tabela 3 – Motivação para participar das conferências 

Política 
Pública Etapa 

Motivação principal para participação nas Conferências de 2011 

Formular 
diretrizes/ 
programas 

Controlar as 
políticas públicas 

Aprender/ Conhecer ou 
obter informações 
sobre as políticas 

NS/NR 

Saúde Distrital/Pré-
conferência 26 23% 6 5% 77 69% 2 2% 

Municipal 26 17% 18 12% 107 69% 3 2% 
Estadual -
Delegados 13 22% 8 14% 36 61% 2 3% 

Nacional 8 62% 0 0% 5 38% 0 0% 
Assistência 
Social 

Distrital/Pré-
conferência 7 6% 6 5% 104 85% 6 5% 

Municipal 25 21% 6 5% 85 73% 1 1% 
Estadual 26 29% 7 8% 57 63% 0 0% 
Estadual -
Delegados 22 40% 1 2% 32 58% 0 0% 

Nacional 3 43% 0 0% 3 43% 1 14% 
Mulheres Distrital/Pré-

conferência 4 5% 3 4% 65 79% 10 12% 

Municipal 22 37% 5 8% 32 53% 1 2% 
Estadual 44 29% 10 7% 98 64% 1 1% 
Estadual -
Delegados 12 41% 3 10% 14 48% 0 0% 

Nacional 7 58% 2 17% 3 25% 0 0% 
Total 245 75 718 27 

Faria, 2014 
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Tabela 4 – Motivação para participar x Disposição para participar das conferências por 

politica pública 

 

Política 
Pública 

Principal motivo para participar 
das Conferências em 2011  

Disposição para participar das próximas 
conferências  

Sim Não NS/NR 

Saúde 

Formular diretrizes/ programas  59 23% 13 21% 1 7% 
Controlar 25 10% 5 8% 2 13% 
Aprender ou obter informações 173 66% 41 67% 11 73% 
NS/NR 4 2% 2 3% 1 7% 

Total 261 100% 61 100% 15 100% 

Assistência 
Social 

Formular diretrizes/ programas  76 23% 7 12% 0 0% 
Controlar 20 6% 0 0% 0 0% 
Aprender ou obter informações 231 70% 49 80% 2 67% 
NS/NR 2 1% 5 8% 1 33% 

Total 328 100% 61 100% 3 100% 

Mulheres 

Formular diretrizes/ programas  87 30% 1 2% 1 11% 
Controlar 20 7% 1 3% 2 22% 
Aprender ou obter informações 182 62% 26 77% 5 56% 
NS/NR 5 2% 6 17% 1 11% 

Total 294 100% 33 100% 9 100% 
        Fonte: elaboração dos autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anais III Encontro PDPP -  Página 184



33	

	

 
 

Anais III Encontro PDPP -  Página 185



III Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas; 

30/05 a 02/06/2017, UFES, Vitória (ES) 

ST 02 - Igualdade e legitimidade: debates sobre participação e representação política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TRAJETÓRIA POLÍTICA DAS DEPUTADAS ELEITAS NA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor (a) Amanda Urbano Souza – UFF 

amanda.urbano@hotmail.com 

 

 

 

 

Anais III Encontro PDPP -  Página 186



RESUMO 

No final da década de 80, o Estado passou pela construção de uma agenda de 

reforma e os movimentos feministas ganharam força, o que contribuiu para a inclusão 

das demandas das mulheres na agenda pública, lutando por igualdade de condições, 

no retorno a um país democrático. Apesar das questões de gênero terem sido 

incorporadas pelas agendas de governo, ocorre um baixo grau de inclusão das mulheres 

no Poder Legislativo. Neste sentido, a pesquisa visa identificar quais fatores motivaram 

as mulheres eleitas a participarem da política. A partir disso, verificar, através da análise 

da trajetória política das deputadas, a influência dos partidos, da família ou da militância 

nas suas carreiras. Ademais, o trabalho busca destacar quais partidos elegem mais 

mulheres e se existe algum critério utilizado para o recrutamento destas. Para tanto, 

será apresentada uma análise dos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral e do 

Tribunal Regional Eleitoral para um balanço estatístico da participação das mulheres na 

ALERJ de 1986 a 2014. Além disso, serão realizadas entrevistas com as deputadas 

estaduais para averiguar quais foram as dificuldades encontradas ao longo de sua vida 

política. 

Palavras-chave: Representação; Mulheres; Partidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anais III Encontro PDPP -  Página 187



INTRODUÇÃO 

O processo de redemocratização brasileiro contribuiu para a inclusão dos 

direitos da mulher nos programas partidários e nas campanhas eleitorais. Como 

consequência, as questões levantadas pelo movimento de mulheres foram integradas, 

em grande parte, à Constituição de 1988, o que demonstra o aumento da visibilidade 

das demandas do gênero feminino. Neste caso, surge a seguinte questão: As mulheres, 

mesmo com a inclusão de certas demandas, conseguiram ter acesso aos mecanismos 

de poder?  

Apesar das questões de gênero terem sido incorporadas pelas agendas de 

governo, historicamente ocorre um baixo grau de inclusão das mulheres nos espaços 

tradicionais de representação política. Não existem barreiras legais para o ingresso das 

mulheres na competição eleitoral, porém o número de candidatos é maior que o de 

candidatas. Neste sentido, a pesquisa busca analisar a representação feminina de 1986 

a 2014 e a trajetória das mulheres eleitas na última eleição estadual na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de identificar os fatores que as 

levaram a participar da política e as possíveis dificuldades encontradas que possam 

servir como aspectos determinantes para grande parte da população feminina não 

participar do campo político. As deputadas eleitas no ano de 2014 são: Daniele 

Guerreiro (PMDB), Jucélia Freitas (Tia Ju - PRB), Lucia Barros (Lucinha - PSDB), Marcia 

Jeovani (PR), Maria Aparecida Straus (Cidinha Campos - PDT), Martha Rocha 

(Deputada Martha Rocha - PDT), Rejane de Almeida (Enfermeira Rejane - PCdoB), 

Rosangela Zeidan (PT). Além destas, a deputada Ana Paula Rechuan (PMDB) não foi 

eleita com a maioria dos votos e inicialmente ocupou o posto de quarta suplente, porém 

no ano de 2017 ela assumiu a vaga de André Lazaroni que passou a ser Secretário de 

Estado de Cultura. Assim como a deputada Fatinha (SDD) que não conseguiu obter 

número de votos suficientes para se eleger, mas em 2017 tomou posse no lugar do 

deputado Pedro Fernandes. Dessa forma, por fazerem parte da bancada feminina da 

ALERJ, as suas trajetórias podem contribuir para o trabalho, apesar deste não ter como 

foco as candidatas suplentes.  

Com o questionamento da baixa taxa de inclusão política da mulher, os direitos 

políticos deste público foram ampliados. Por outro lado, a sua participação nos 

Parlamentos continuou muito pequena. A política continuava sendo percebida como um 

espaço masculino o que dificultava a inserção feminina. Por isso, foram desenvolvidas 

ações afirmativas para contornar essa dificuldade, como no caso das cotas eleitorais 

por sexo, adotadas por diversos países no século XX (MIGUEL e FEITOSA, 2009). No 
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Brasil, o Congresso Nacional, influenciado pelas experiências que foram bem-

sucedidas, propõe a inclusão de uma lei que assegure uma parte das vagas, dos 

partidos ou coligações, às mulheres. A política de cotas tem como função, em um 

primeiro momento, aumentar a participação da mulher nos espaços públicos e em um 

segundo, reduzir a desigualdade entre homens e mulheres no plano da representação 

política. As cotas ampliariam as oportunidades da população feminina ao impor aos 

partidos e, consequentemente, à sociedade como um todo a pensar sobre o tema da 

ausência desta parcela da sociedade na política (GROSSI e MIGUEL, 2001).  

Logo, este rompimento com a política tradicional se justifica primeiramente pela 

existência de uma crença na mudança moral da prática política, ou seja, as mulheres 

levariam a construção de um espaço mais ético e honesto. Além disso, a presença 

destas na política institucional contribuiria para a inclusão de temas na agenda pública 

que antes eram negligenciados. Por isso, pode-se observar a ideia de uma divisão 

sexual dos trabalhos parlamentares em que a mulher por ser historicamente excluída 

do espaço político teria melhor condição de dialogar com grupos sociais mais 

vulneráveis e principalmente com a parcela da população feminina (PINHEIRO, 2007). 

No que diz respeito ao surgimento da política de cotas, esta foi aprovada no 

Brasil em 1995 e estabeleceu que 20% das candidaturas de cada partido seriam 

destinadas à população feminina. Ademais, as vagas referentes ao total de cadeiras 

disponíveis passaram de 100% para 120%. Isso significa que os 20% designados para 

as mulheres, na prática, foi colocado de uma forma que não afetasse muito os 

candidatos do sexo masculino, pois possuem 100% das vagas para preencher. Em 

2000, a lei sofreu uma alteração aumentando para 30% o percentual de candidaturas e 

passando para 150% de cadeiras disponíveis para serem ocupadas. Essa lei não afetou 

o cenário político e por isso, não foi contestada. Pois, é provável que se esta política 

alterasse imediatamente a engenharia política eleitoral beneficiando as mulheres em 

detrimento da maioria masculina a aprovação da legislação não teria acontecido 

(ARAÚJO, 2001). Em relação aos efeitos dessa ação afirmativa, no caso das 

Assembleias Legislativas, o crescimento de mulheres eleitas não parece estar 

associado às cotas porque pôde ser observada uma ampliação constante. Isso significa 

que em 1998, a primeira eleição com a ação afirmativa, o número de mulheres eleitas 

seguiu a mesma linha dos anos anteriores, não havendo uma diferença percentual 

significativa ao ponto de ser justificada pelas cotas (Ver gráfico 2). 

O problema da sub-representação feminina deve ser pensado além do número 

de concorrentes, considerando as condições que marcam o processo. Uma das 
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hipóteses recorrentes para justificar esse problema seria o da chamada “resistência 

partidária” em relação à inclusão das mulheres na competição eleitoral. Porém, não 

existe uma recusa por parte dos dirigentes dos partidos. A questão é anterior, pois não 

existe um grande número de mulheres que estejam dispostas a competir. Isso não 

significa que elas sejam menos aptas que os homens, mas porque suas trajetórias 

sociais e a sua situação estrutural dificultam a sua entrada na política. Ademais, a forma 

como a política institucional e a competição eleitoral funcionam no Brasil, não lhes 

oferecendo uma situação favorável ou promissora (ARAÚJO, 2001). 

BALANÇO DA LITERATURA SOBRE O TEMA DA PARTICIPAÇÃO DAS 

MULHERES NA POLÍTICA BRASILEIRA 

O feminismo brasileiro dos anos 1970, apesar de possuir uma pluralidade de 

posicionamentos, contestava a ordem política instituída pelo golpe militar. Assim, a 

presença feminina na luta armada demonstra não somente a sua posição contra a 

ditadura, mas também uma emancipação em relação a um comportamento que 

tradicionalmente era considerado como masculino. Já nos últimos governos militares 

ocorreu uma expansão educacional e do mercado de trabalho, o que acabou criando 

novas oportunidades para as mulheres, mesmo de maneira desigual.  Essa 

modernização, o movimento cultural de 1968, a introdução de novos métodos 

anticoncepcionais e o acesso às terapias psicológicas atingiu o campo privado, entrando 

em conflito com os padrões tradicionais definidos pelo autoritarismo e pelo 

patriarcalismo. Em 1975, a ONU declara o Ano Internacional da Mulher, o que permite 

uma maior visibilidade para o movimento feminista e, consequentemente, incentiva a 

formação de grupos políticos que antes atuavam na clandestinidade. O feminismo teve 

seu início nas camadas médias, que possuía o objetivo de transformar toda a sociedade, 

e depois chegou nas camadas populares, que tinha o propósito de atender as demandas 

das organizações de bairro. Logo, esta ideologia foi ampliando-se dentro de um 

panorama de mobilizações diferentes (SARTI, 2004). 

Em 1979, havia diversos grupos de mulheres por todo país: as separatistas, 

intelectuais, pequeno-burguesas, proletárias, defensoras do movimento autônomo, as 

ex-exiladas que receberam influência do movimento feminista europeu, entre outras. 

Todas elas juntas constituiu o chamado movimento de mulheres1 no Brasil. O conceito 

                                                           
1 Inicialmente ser feminista tinha uma conotação pejorativa. Para a direita era um movimento 
imoral, para a esquerda era um reformismo burguês, e para muitos homens e mulheres tinha 
uma conotação antifeminina. Por isso, a imagem de feminismo versus feminino causou uma 
segregação dentro movimento, dividindo seus grupos em denominações excludentes (SARTI, 
2004). Isso significa que o movimento de mulheres não é igual ou sinônimo do movimento 
feminista. 
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de autonomia é absorvido de maneira diferente por cada segmento, para muitas delas 

representava autonomia em relação aos homens, para uma quantidade menor era em 

referência aos partidos políticos e para todas era sobre o Estado. Como era um regime 

ditatorial, os grupos se uniam em prol de uma causa em comum, o fim desta ordem 

política. As questões abordadas prioritariamente eram: luta por creche, luta por 

igualdade salarial e luta contra o controle da natalidade. Os temas da violência, aborto 

e sexualidade eram tratados em discussões, mas não eram prioridade (SCHUMAHER; 

VARGAS, 1993).  

Segundo Sarti (2004), parecia haver duas tendências que caracterizavam essa 

segregação do movimento de mulheres. A primeira voltada para a ação pública das 

mulheres e concentrava-se principalmente em assuntos voltados para o trabalho, 

direito, saúde e igualdade de poder entre os gêneros. Essa corrente influenciou as 

políticas públicas que surgiram no período de redemocratização, ou seja, utilizaram 

meios institucionais para atingirem seus objetivos. A segunda se preocupava com as 

relações interpessoais, privilegiando o mundo privado, manifestando-se em grupos de 

estudos e reflexão. O que existia era um impasse estrutural do feminismo que foi 

agravado pelo contexto social e político da época. Esse problema era evidenciado 

através de dois pontos: O primeiro era a dificuldade de articular luta política contra a 

opressão feminina e a subjetividade específica do teor libertário feminista e o segundo 

é que o feminismo não diz respeito a mulheres de forma abstrata, mas dentro de um 

contexto político, social e cultural específico, e por isso, muda a concepção daquilo que 

se identifica como feminino dependendo do recorte que for feito.  

Com as primeiras eleições diretas em 1982 para governos estaduais é 

formulada, em alguns estados, uma plataforma feminista e apresentada aos partidos. 

No Rio de Janeiro foi a chamada Alerta Feminista, e em São Paulo a proposta foi a 

criação de um órgão responsável pela apresentação de políticas públicas para 

mulheres. Então, no processo de transição para um governo democrático uma vertente 

do movimento começou a considerar o Estado como um instrumento para colocar em 

prática seus ideais de mudança social.  No ano seguinte é criado o Conselho Estadual 

da Condição Feminina em São Paulo, e essa criação foi bastante debatida por conta da 

relação entre o movimento social e o Estado. Algumas questões surgiram, como por 

exemplo, a manutenção da autonomia do movimento e de que maneira as demandas 

feministas seriam atendidas. E por isso, ocorreu uma divisão no movimento de 

mulheres, em que uma parcela não queria participar de qualquer órgão governamental 

por achar que o Estado poderia modificar as reivindicações, e com a institucionalização 

do movimento perderia o seu caráter radical e revolucionário. A outra parcela entendia 
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a importância do Estado para concretizar os projetos criados pelo movimento, mas por 

razões partidárias essas mulheres preferiram não se posicionar (SCHUMAHER; 

VARGAS, 1993).  

Posteriormente foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) 

— mesmo com os questionamentos acerca da autonomia do movimento e da sua 

relação com o Estado — possuindo a finalidade de produzir políticas visando o fim da 

discriminação da mulher. Apesar das desconfianças, esse órgão trouxe na sua 

composição e estrutura as proposições do movimento de mulheres. Ele atuou em âmbito 

federal e apoiou várias frentes, como por exemplo, na área da saúde e da violência 

contra a mulher. Nesta, o CNDM se empenhou para viabilizar a criação de delegacias 

especializadas, dando uma coerência nacional a uma política que se restringia aos 

domínios estaduais (SCHUMAHER; VARGAS, 1993). 

Portanto, ocorreu um aumento da visibilidade da mulher no campo político desde 

os anos 1970. Como demonstrado anteriormente, ocorreu uma ampliação no número 

de eleitas para cargos no Poder Legislativo, os direitos da mulher foram incorporados 

aos discursos políticos e o CNDM influenciou significativamente o processo Constituinte 

de 1987-1988. Entre as conquistas importantes adquiridas com a Constituição de 1988 

estão: igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres; presidiárias podem 

permanecer com seus filhos no período de amamentação; licença-maternidade sem 

prejuízo do emprego ou salário; proibição de diferença de salários por motivo de sexo, 

idade, cor ou estado-civil; o planejamento familiar é responsabilidade do casal e o 

Estado não pode agir de forma coercitiva através de instituições oficiais ou privadas; os 

direitos e deveres relativos a sociedade conjugal são exercidos pelo homem e pela 

mulher. Assim, estes ganhos ou algumas políticas públicas demonstram que as 

questões apoiadas pelo movimento feminista foram incorporadas de certa forma. 

Entretanto, a autora Céli Pinto (1994) enfatiza que os temas se mantêm no âmbito 

particular porque necessitam de pessoas eleitas defendendo aqueles direitos para que 

eles não desapareçam da agenda política. E dessa forma, ela considera que os 

benefícios conquistados não foram tão fortes para ampliar as bases do movimento ou 

incorporar verdadeiramente as questões levantadas por ele. Isso pode ser observado 

na dificuldade das feministas em ocuparem cadeiras no legislativo ou executivo, e 

também no fato de representantes, que não pertencem ao movimento, defenderem os 

direitos da mulher como algo pertencente a área de direitos humanos ou interesses 

gerais. 
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Assim, neste período de retorno à democracia, o foco do movimento feminista 

era acrescentar os temas relativos aos direitos das mulheres nos programas dos 

partidos políticos e nas campanhas eleitorais. A introdução de uma política de cotas não 

era mencionada e o aumento do número de candidatas nos partidos era um assunto 

tratado de forma secundária. Nos anos 90, depois da redemocratização, há uma 

insatisfação com referência à política tradicional não só por parte das feministas, mas 

as mulheres brasileiras começaram a questionar a chamada “política de ideias”, em que 

a identidade dos representantes não tem importância desde que eles incorporem nos 

seus programas as proposições vistas como mais importantes (MIGUEL, 2000).  

Alguns argumentos foram criados para justificar o aumento da presença das 

mulheres no Parlamento. O primeiro está relacionado com o conceito de justiça intuitiva, 

em que metade da população não pode ser representada por 5% no Congresso. Porém, 

existem outros grupos que são sub-representados e essa questão de justiça não parece 

ser destacada, como no caso dos idosos, crianças, adolescentes, entre outros. Por isso, 

este argumento não é considerado como decisivo. O segundo é baseado na chamada 

“política do desvelo”, ou seja, as mulheres trariam para a política um olhar mais brando 

por estarem habituadas a cuidar da família e isso causaria uma mudança no caráter 

agressivo da política. Ao invés de uma “política de interesses”, marcada por 

características como o egoísmo, o desprendimento e a agressividade, que seriam traços 

ligados ao gênero masculino, a “política do desvelo” teria a tolerância e a sensibilidade 

como novas qualidades. Segundo esta concepção, a mulher por ser responsável pela 

proteção e criação de crianças ela transportaria para a atividade política a ética, a 

generosidade, voltada para o bem comum, ao contrário de uma dura disputa por poder.  

Porém, essa relação entre as mulheres e a “política do desvelo” não pode ser 

naturalizada. O fato das mulheres ocuparem temas ligados à área social, as chamadas 

soft politcs, do que aqueles ligados ao exercício do poder do Estado e a gestão da 

economia, as hard politics, é porque, na maioria das vezes, é o único espaço que elas 

encontraram para ocupar no campo político. O terceiro é o fato das mulheres possuírem 

interesses especiais, que são legítimos e atribuídos a uma questão de gênero, 

necessitando serem levados em consideração. (MIGUEL, 2000).  

Dessa forma, em 1995 foi estabelecida a primeira norma legal com o intuito de 

ampliar a participação feminina em órgãos de representação política nas eleições 

municipais de 1996. Esta lei significou um marco na história da legislação brasileira pelo 

fato de incentivar a participação das mulheres e também pelo avanço na interpretação 

do princípio constitucional de igualdade. Por isso, além da igualdade formal, passa a 
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existir a possibilidade de atuação no Estado com o objetivo de acabar com as barreiras 

estabelecidas à igualdade material e de gênero entre os cidadãos e cidadãs.   

OBJETIVOS E METODOLOGIA 

A pesquisa visa realizar um estudo da representação feminina na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) no período de 1986 a 2014. O objetivo 

é identificar quais fatores motivaram a participação política das mulheres eleitas para a 

legislatura 2015-2018. Pretende-se verificar, através da análise da trajetória política das 

deputadas, a influência dos partidos, da família ou da militância nas suas carreiras.  

Ademais, este trabalho busca destacar quais partidos elegem mais mulheres e se existe 

algum critério utilizado para o recrutamento destas. A escolha deste órgão legislativo foi 

feita pela proximidade geográfica do pesquisador, o que possibilita um acesso mais fácil 

e um estudo mais detalhado. 

No que se refere ao método de trabalho, este seria o método qualitativo, e como 

estratégia de investigação – que consiste na análise, coleta e interpretação dos dados - 

será realizado um estudo de caso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro. A coleta de dados será realizada através de entrevistas face a face e semi-

estruturadas com as parlamentares para identificar o que as motivou a ingressarem na 

política e se elas encontraram algum tipo de dificuldade para participar da competição 

eleitoral. As entrevistas terão questões criadas antecipadamente, com perguntas 

abertas e fechadas para que as entrevistadas possam comentar sobre o tema, sendo 

realizadas gravações e transcrições para que em seguida possam ser analisadas.  

Além do método qualitativo será utilizado o quantitativo. Deste modo, será 

realizado um levantamento da participação das mulheres e dos partidos que elegeram 

um maior número de deputadas na ALERJ no período de 1986 a 2014. Este 

levantamento será feito a partir dos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A escolha do período baseou-se na primeira 

eleição após a redemocratização do país (1986) até a última eleição para ocupação de 

cadeiras nesta Assembleia (2014). 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A redemocratização no Brasil foi um período fundamental para a ampliação da 

participação feminina no Poder Legislativo. Essa questão pode ser observada no 

percentual de deputadas eleitas na Câmara Federal (Gráfico 1), em que ocorreu um 

crescimento significativo de mulheres na primeira eleição após o período ditatorial, em 

1986. Os números indicam que na eleição de 1982, 1,7% das cadeiras eram ocupadas 
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pelo gênero feminino, e em 1986 esse número passa a ser 3 vezes maior, com 5,3% de 

mulheres eleitas. Por mais que a porcentagem tenha aumentado, até o fim dos anos de 

1990 a quantidade de deputadas não chegou a 10%. Para mudar essa situação, 

parlamentares apresentaram um projeto de cotas e conseguiram aprovar a Lei n. 

9100/95 que determinava que 20% das vagas de cada partido ou coligação deveriam 

ser preenchidas por candidaturas de mulheres.  Posteriormente, foi estabelecido para 

as eleições de 1998 um percentual mínimo de 25% e no ano 2000 foram reservadas 

30% das vagas. As cotas foram implementadas com o objetivo de mudar o quadro 

representativo, em que um maior número de concorrentes tende a contribuir para uma 

expansão da quantidade de eleitas. Por mais que esta política tenha estimulado o sexo 

feminino a se candidatar, o mesmo não aconteceu em relação à eleição das candidatas. 

As candidaturas passaram de 6,5% em 1994 para 10,19% em 1998, e neste mesmo 

ano o número de eleitas diminuiu na Câmara Federal, como pode ser observado no 

Gráfico 1. 

 

Fonte: Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM/RJ 

 

No que diz respeito às Assembleias Legislativas brasileiras, o cenário muda um 

pouco, pois conforme a hierarquia da competição eleitoral diminui, mais mulheres são 

eleitas. Logo, as Assembleias apresentam um percentual maior do que o índice 

nacional. Em 1994, 591 mulheres se candidataram ao cargo de deputada estadual, o 

que representa 7,2% do total de candidaturas. Já em 1998, esse número aumentou para 

1.270, o que significa 12, 6% dos inscritos. No gráfico 2, pode ser observada a diferença 

no percentual de deputadas estaduais eleitas, este é maior do que o percentual de 

mulheres na Câmara Federal. Em 1998, 9,7% ocuparam os cargos legislativos. Outro 
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ponto a ser analisado no gráfico abaixo é que o crescimento ocorrido após a adoção 

das cotas seguiu a mesma tendência dos anos anteriores. Além disso, nas eleições 

precedentes a proporção de candidatas eleitas foi maior e assim, pode-se afirmar que 

a política de cotas não obteve um grande impacto na eleição de 1998.  

 

 

 

Fonte: Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM/RJ 

 

De acordo com o gráfico 3, os dados mostram que tanto no âmbito federal quanto 

no estadual o número de mulheres ocupando cadeiras no Poder Legislativo aumentou 

com o processo de redemocratização, apesar de em 1998 a quantidade de deputadas 

federais tenha sofrido uma pequena redução. Deste modo, foi justamente na primeira 

eleição em que a política de cotas entrou em vigor que isto ocorreu. Já em nível 

estadual, o aumento foi gradativo e nesse momento não houve uma diferença 

percentual tão significativa para afirmar que foi causada pelo impacto das cotas. Assim, 

em ambas as esferas essa política pública deu um impulso às candidaturas, mas não 

tiveram um grande efeito sobre a eleição das candidatas.  
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Fonte: Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM/RJ 

 

O gráfico 4 mostra o número de mulheres eleitas na ALERJ no período de 1986 

a 2014. Pode-se destacar que em 1998, ano das cotas de gênero, ocorreu uma pequena 

queda no número de eleitas comparada à eleição anterior, diferentemente do que 

ocorreu na esfera nacional (gráfico 2). Em 2002 o percentual volta a crescer, atingindo 

uma marca de 21,4%, o maior índice em 12 anos, e depois oscila até chegar a última 

legislatura em que apenas 11,4% foram eleitas. Com isso, é possível observar que 

apesar dos avanços conquistados pelas mulheres nos últimos anos, com a implantação 

de políticas públicas voltadas para o público feminino e com demandas incorporadas à 

agenda política, o número de mulheres nos espaços representativos continua pequeno. 
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Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

 

O gráfico 5 ilustra o número de deputadas estaduais eleitas por partido no 

período de 1986 a 2014. Os partidos que mais elegeram mulheres foram o PDT com 

19, em seguida aparece o PT com 14, depois o PSDB com 9, o PMDB e o PFL com 8. 

Isso significa que os partidos de esquerda conseguiram se destacar em relação a 

participação feminina na ALERJ ao longo desse período.   

 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

 

8,5%

12,8%

18,5%
17,1%

21,4%

15,7%

18,5%

11,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Gráfico 4: Percentual de deputadas eleitas na 
ALERJ 1986-2014

Deputadas eleitas

19

14

9
8 8

3 3
2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Gráfico 5: Deputadas Estaduais por Partido - 1986-
2014

Anais III Encontro PDPP -  Página 198



No que diz respeito as entrevistas com as deputadas da legislatura atual, é 

importante destacar o papel que elas assumem dentro da Assembleia. O que todas elas 

enfatizaram é o fato de haver uma diferença de voz no plenário. Nas principais 

comissões parlamentares não existem mulheres, pois elas estão na maioria das vezes 

presentes somente naquelas ligadas à família. Por isso, uma delas tem como proposta 

alterar o regimento interno da casa, incluindo um percentual mínimo de 20% de 

parlamentares do sexo feminino ao preenchimento de vagas na Mesa Diretora. O projeto 

ainda não foi votado, mas evidencia o quanto essas mulheres não ocupam o mesmo 

lugar que os homens mesmo quando já fazem parte da política e ocupam cadeiras no 

Poder Legislativo. 

 Além disso, elas confirmam que a existência das cotas ajudou na participação 

feminina na política, mas concordam que a maioria dos parlamentares ainda são do 

sexo masculino. Logo, essa política não contribuiu efetivamente para que elas fossem 

eleitas. Existe uma sub-representação e é necessário que haja mais incentivo para que 

as mulheres participem dos espaços de poder. Um suporte especial para todas as áreas, 

não só na política, pois os cargos mais altos no mercado de trabalho em geral são 

ocupados por homens.  

 Em relação ao investimento financeiro por parte dos partidos, elas afirmaram que 

nem todos os candidatos recebem o mesmo apoio, e este é inferior em relação aos 

homens. Até mesmo o tempo de propaganda eleitoral na televisão foi reduzido no caso 

de uma delas. Mas a mesma não afirma com total certeza que foi pelo fato de ser mulher, 

ela considera que o partido não a viu como alguém que pudesse ter grande chance de 

ser eleita.  

 No caso da influência familiar, metade das deputadas da atual legislatura tem 

histórico político na família. Algumas afirmam que por terem tido esse contato com o 

Poder Executivo, isso as influenciou a participarem da competição eleitoral. Aquelas que 

não possuem qualquer vínculo político familiar, têm as suas profissões como destaque 

e estas podem ser consideradas como determinantes para a sua inserção no ambiente 

político. A questão do “cuidado” associado a mulher, esta considerada como alguém 

que “cuida” e que “educa” faz com que profissões ligadas a essas características sejam 

provavelmente as mais priorizadas.    
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é explorar os padrões presentes nas dinâmicas políticas 

microterritoriais desde um olhar para os territórios, compreendidos não apenas como um 

espaço onde a política e as relações ocorrem, mas como uma expressão de vários processos 

mais amplos, capazes de revelar segregações econômicas, políticas e sociais relevantes para 

compreender os processos políticos que se dão nesta escala local. O recorte territorial 

adotado compara duas regiões da cidade de São Paulo: Leste e Sul. Ambas as regiões 

concentram mais de 40% da população paulistana e quase 70% da população em condições 

de vulnerabilidade social. Em termos socioeconômicos são regiões bastante similares, porém 

a trajetória dos movimentos populares e dos investimentos estatais em infraestrutura urbana 

apontam que estas duas regiões tiveram padrões diferentes. Informados por essas narrativas, 

mas mantendo constantes os fatores socioeconômicos, a comparação pareceu frutífera na 

medida em que poderia revelar elementos para compreensão da mútua constituição entre 

atores sociais e instituições políticas, apontando para a interferência das trajetórias, das redes 

e do contexto nos processos políticos. 

 

Palavras-chave 

Dinâmicas políticas microterritoriais. Controle social. Associativismo local.  
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Introdução 

Este trabalho lança luzes sobre as interações entre Estado e sociedade civil pouco 

exploradas empírica e analiticamente nos últimos anos pela literatura sobre participação e 

democracia no Brasil. Ao enfatizar as dinâmicas políticas que se passam na esfera 

microterritorial, se pretendia destacar a diversidade de experiências, atores e estratégias de 

mobilização coletiva e permeabilidade nas instituições políticas, mas também chamar atenção 

para as ambiguidades e contradições presentes neste universo, e que dialogam diretamente 

com o contexto sociopolítico mais amplo das últimas décadas.  

Falar dessas dinâmicas políticas significa demonstrar que a participação cidadã não 

desapareceu da esfera local, ainda que tenha sido invisibilizada nos debates acadêmicos. 

Significa também explorar um contexto de incertezas, avanços e retrocessos na agenda 

democrática, resultado de uma “crise da política” (NOGUEIRA, 2001), que se expressa na 

esfera local como a fragmentação de discursos, ações e pela ausência de importantes atores 

que passaram a operar em outras instâncias. É neste cenário que os sujeitos encontrados no 

âmbito desta pesquisa atuam e tentar se articular, apesar de todas as fragilidades que 

enfrentam. Trata-se de explorar os modos como eles ainda lutam para se conectar às 

instituições políticas e se manter presentes na cena política e ter seus direitos e sua cidadania 

reconhecidos. Numa disputa cada vez mais acirrada e desigual pela cidade, enfatizam-se as 

diferentes estratégias para construir estas pontes. Mas sem esquecer as ambiguidades, as 

novas formas que assumem a dominação e o clientelismo num contexto em que avançam 

novos e contraditórios mediadores da aparição pública da periferia: o crime e o tráfico.  

O caráter exploratório deste trabalho parte do reconhecimento de que muito pouco foi 

produzido sobre este universo microterritorial do ponto de vista empírico. Em que pese a 

saturação do campo de estudos sobre movimentos populares com caráter local nos anos 1970 

e 1980, estes esforços tiveram como eixo de análise (baseados em expectativas normativas 

quanto à reabertura democrática) o caráter autônomo e espontâneo dos atores e muito pouco 

se produziu sobre a construção dos direitos e a extensão da cidadania desde as relações com 

as instituições políticas. Assumindo uma noção de autonomia como não relação (TATAGIBA, 

2008), o que foi produzido substancialmente sobre a ação coletiva local não esgota a 

abordagem propostas neste trabalho, além de dizer respeito a um contexto político muito 

diverso. Ao longo dos últimos 20 anos, dadas as expectativas frustradas quanto ao papel 

desses atores para a emancipação política e a construção democrática, e a inflexão dos 

estudos que se voltam para os espaços participativos (GURZA LAVALLE, 2003), as ações 

coletivas locais e suas interfaces com o Estado foram objeto de poucos esforços de análise 

empírica. 

Assim, já que pouco se conhecia sobre os efeitos das transformações na ordem 

sociopolítica e econômica sobre estes atores e suas dinâmicas de ação e já que as categorias 
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postas no debate não davam conta desse novo contexto, optou-se por uma abordagem 

exploratória que teve como objetivo muito mais sistematizar um conhecimento que emergia 

do próprio campo, sem aprisioná-lo, a priori, às categorias e dualidades presentes no debate 

prévio, do que consolidar respostas e uma análise que possa ser extensamente generalizada 

para outros contextos e conjuntos de questões. 

Este trabalho demonstrou que atores coletivos se mobilizam em nível local, norteados 

por repertórios de ação aprendidos a partir da experiência de interação com o poder público 

ao longo do tempo e que são escolhidos e articulados pelo tipo de demanda em cada uma 

das situações e dos recursos disponíveis no momento. Assim, existe uma lógica que combina 

histórico de mobilizações, tipo de ação coletiva e redes constituídas no tempo e no espaço. 

Atores coletivos organizados desde os locais de moradia acionam diferentes mecanismos 

para mobilizar as comunidades, acessar e pressionar o Estado para obter melhorias na 

qualidade de serviços. Demonstrou-se que além da variada gama de formas de ação 

utilizadas por eles neste sentido, influenciam também as redes de relações com outros atores 

do sistema político e da sociedade civil. 

Em busca de padrões e regularidades que expliquem as variações nestas dinâmicas 

de acesso ao Estado, formulou-se uma tipologia dos modos de operação de atores coletivos 

organizados a partir dos bairros, olhando para as relações que se estabeleciam em torno dos 

locais de moradia, no nível microterritorial. A partir da trajetória desses sujeitos, narrada desde 

um histórico municipal das relações entre movimentos populares, associações comunitárias 

e o poder público, assim como uma visão desses cenários no nível microterritorial atual, 

observa-se que essas diferenças não se resumem apenas a esses modus operandi, mas 

antes, refletem processos de mútua constituição de atores e instituições políticas, que moldam 

suas capacidades e recursos para acessar o Estado e melhorar as condições do entorno 

através da extensão da rede de serviços públicos à qual terão acesso, assim como na 

qualidade dos mesmos. 

Os dados apontaram para a importância da descentralização não só dos 

equipamentos, como uma forma de ampliar o acesso às políticas, mas também como uma 

maneira de melhorar as condições de diálogo entre poder público e essas comunidades. 

Neste sentido, a descentralização não só das burocracias como também dos próprios espaços 

de participação cidadã se mostrou como um elemento importante para se efetivar a 

democratização pela qual os setores populares têm lutado ao longo das últimas décadas. 

Se a descentralização se mostrou importante neste sentido, isso nos leva a pensar 

que a questão do território e do espaço é um fator que precisa ser levado em conta e que 

talvez através dele se possa explicar, ou pelo menos iluminar, importantes aspectos dessas 

dinâmicas políticas microterritoriais. Vários autores têm trabalhado no sentido de demonstrar 

a importância do território no acesso às políticas públicas (TORRES, MARQUES, FERREIRA 
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e BITTAR, 2003; TORRES, MARQUES e BICHIR, 2006). Eles argumentam que “o território é 

um dos fatores de reprodução da pobreza e deve ser critério na escolha dos alvos das políticas 

sociais”. A pobreza tem uma dimensão espacial, que se reflete na segregação, mas mesmo 

dentro das periferias, ou seja, em locais em que as condições de renda e outros indicadores 

socioeconômicos são similares, há distinções do ponto de vista do acesso às políticas 

públicas.  

Torres, Marques e Bichir (2006) sugerem que o território importa no acesso a estas 

políticas, assim como o espaço é um componente relevante do ponto de vista da distribuição 

da pobreza e de recursos, que não são apenas materiais, mas também relacionados às redes. 

O argumento é que há componentes espaciais na segregação urbana e o tipo de inserção 

nas redes aprofundaria este quadro ou possibilitaria melhorar na medida em que teriam um 

efeito sobre as condições de acesso ao Estado. Assim, uma parte desta heterogeneidade 

dentro das periferias está ligada às redes, já que os contatos trazem emprego e interfere em 

outros condicionantes da distribuição de riqueza e no acesso aos serviços (TORRES, 

MARQUES e BICHIR, 2006).  

Eles explicam que esta heterogeneidade é causada por diversos fatores, entre eles a 

especulação imobiliária e a interferência do Estado no direcionamento de seus investimentos. 

Neste segundo fator, a literatura demonstra que pesa, não só a autonomia decisória dos 

gestores públicos e os interesses políticos, como também a ação dos próprios movimentos 

sociais, o que pode ser explorado em alguma medida pelas narrativas sobre a disputa pela 

cidade, seja em nível municipal, seja nos bairros.  

Assim, nem movimentos e nem a ocupação dos territórios e a conformação de redes 

sociais, ocorreram de forma homogênea entre as periferias da cidade de São Paulo 

(TORRES, MARQUES, FERREIRA e BITTAR, 2003). Lavalle, Houtzager e Acharya (2004) 

afirmam que o momento de fundação dos movimentos é determinante para a conformação 

das redes e teria um impacto sobre os repertórios adotados para interação com o Estado. 

Outrossim, se o tempo de ocupação importa, esse fator também dialoga com as questões que 

estavam em jogo, as formas de organização mais comuns, os aliados “externos” que atuavam 

no interior e em conjunto com os movimentos e atores societais no sentido de articular 

agendas em comum e de interferir na sua capacidade de conquistar demandas em contextos 

específicos. Neste sentido, tempo e espaço se articulam, trajetórias e territórios, e conformam 

alguns padrões que podem ser observados nas distintas formas de mobilização locais que se 

expressam entre Zona Leste e Zona Sul da cidade.  

Os resultados da pesquisa demonstram que a existência de padrões territoriais de 

segregação associativa. Neste sentido, os tipos de ação coletiva refletem estes modos de 

mobilização política e expressam as capacidades mais ou menos limitadas dos atores de se 

organizarem para acessar o Estado, com maior ou menor efetividade. Partindo das premissas 
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de Torres, Marques e Bichir (2006) e Lavalle, Houtzager e Acharya (2004), assume-se que 

redes mais densas e menos localizadas aumentariam as chances de acesso ao Estado. Neste 

sentido, não só a densidade e a extensão das redes importam, como também o tipo de 

contatos estabelecidos. Assim, atores conectados com organizações políticas tradicionais, 

como partidos, sindicatos e o próprio Estado teriam mais condições de participar (LAVALLE, 

HOUTZAGER e ACHARYA, 2004). 

Neste bojo, a proposta deste trabalho, é explorar o modus operandi das dinâmicas 

políticas microterritoriais a partir de seu conteúdo específico: a busca por melhoria na 

qualidade de políticas públicas em nível local. E em torno disso, parte-se do princípio da mútua 

constituição entre atores sociais e instituições políticas desde o primeiro encontro entre eles: 

o local da provisão de serviços, a burocracia de rua e os usuários organizados coletivamente 

em torno deles. 

Em diálogo com esta proposta, o objetivo deste artigo é demonstrar a complexidade 

dessas relações entre sociedade civil e sociedade política no nível local, observando os 

múltiplos acessos, atores e relações envolvidas nesta esfera e articuladas em torno da busca 

pela melhoria na qualidade dos serviços públicos e o acesso aos direitos coletivos. 

Remontando as imbricações entre contextos e territórios em que estão inseridos, suas 

escolhas estratégicas, a conformação de redes e características dos atores, assume-se uma 

perspectiva histórica e relacional com vistas a desnaturalizar essas relações, as escolhas dos 

atores e as consequências de suas ações do ponto de vista da mobilização e de sua 

capacidade de acessar o Estado e influenciar nas decisões políticas que afetam o território. 

Neste sentido, serão explorados os padrões presentes nas dinâmicas políticas 

microterritoriais desde um olhar para os territórios, compreendidos não apenas como um 

espaço onde a política e as relações ocorrem, mas como uma expressão de vários processos 

mais amplos, capaz de revelar segregações econômicas, políticas e sociais (TORRES, 

MARQUES e BICHIR, 2006) relevantes para compreender os processos políticos que se dão 

nesta escala local. 

O recorte territorial adotado compara duas regiões da cidade de São Paulo: Leste e 

Sul. Os bairros em que a pesquisa foi realizada foram selecionados por amostragem 

estatística e na qual se mantiveram constantes renda média das famílias, número de usuários 

de alguns serviços públicos importantes, assim como informações sobre ação coletiva 

coletada em entrevistas em outras etapas da pesquisa. Ambas as regiões concentram mais 

de 40% da população paulistana e quase 70% da população em condições de vulnerabilidade 

social (AMÂNCIO, 2008). Em termos socioeconômicos são regiões bastante similares.  

 

Procedimentos metodológicos 
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Neste artigo utilizaremos os dados inicialmente coletados para a pesquisa “A Reforma 

de Serviços Públicos: O Papel da Ação Coletiva e da Accountability Social”. Produzida por 

uma equipe de pesquisadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e do 

Institute of Development Studies (IDS), Universidade de Sussex, Inglaterra, foi financiada pelo 

programa DRC/IDS, da Fundação Ford. O objetivo da pesquisa era compreender “em que 

circunstâncias as recentes reformas que visam a tornar mais eficiente a provisão de serviços 

têm sido bem sucedidas no que diz respeito ao acesso e à qualidade desses serviços para as 

comunidades de baixa renda?”. 

Além do critério socioeconômico, as áreas geográficas foram definidas pela presença 

de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em operação sob o modelo do Programa Saúde da 

Família (PSF). Devido às diferenças entre macrorregiões da cidade, teve-se o cuidado de 

incluir UBSs em duas regiões que contrastam fortemente entre si: a zona Leste, que passou 

por um processo de urbanização mais antigo e hoje tem melhores condições de infraestrutura 

urbana, e a zona Sul, que passou por um processo mais recente de ocupação desordenada, 

e cuja urbanização ainda é incompleta.  

Em São Paulo foram entrevistadas 53 lideranças comunitárias, além de gestores de 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de coordenadorias de assistência social nas 

subprefeituras em 45 regiões de São Paulo, cuja renda per capita média fosse menor que 

meio salário mínimo. Foram selecionados para as entrevistas os atores coletivos 

reconhecidos pelos moradores do entorno das UBSs, gestores públicos, conselheiros e por 

outros atores políticos como sendo os mais atuantes. As questões se referiam ao exercício 

do controle social durante os anos de 2005 e 2007 e as entrevistas foram realizadas entre os 

anos de 2007 e 2008. 

Para a seleção dos entrevistados em cada um dos bairros foi feita um mapeamento 

dos atores coletivos mais ativos em cada um deles a partir de informações obtidas com os 

gestores, funcionários públicos e de entidades sociais locais, conselheiros, usuários dos 

serviços e moradores do entorno. As equipes percorreram cada local perguntando às pessoas 

quem eram as lideranças mais ativas ali; a partir de uma lista feita com os nomes mais 

frequentemente citados, foram feitas entrevistas prévias com cada um dos citados, a fim de 

aferir se de fato tinham realizado algum tipo de ação coletiva buscando melhorias na qualidade 

dos serviços públicos prestados na região ou exigindo a garantia de direitos coletivos, além 

de aprofundar o entendimento sobre que tipos de ações foram estas e de que forma foram 

realizadas.  

Com o objetivo de identificar as lideranças a serem entrevistadas, foram realizadas 

conversas prévias com os gerentes de UBS selecionadas pela pesquisa, visando identificar a 

existência de atores coletivos atuando nas regiões de cobertura destas unidades. A partir da 

informação obtida inicialmente, realizou-se um mapeamento em torno de cada UBS, com o 
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objetivo de localizar outras lideranças não mencionadas pelos gerentes, funcionários das 

UBSs e membros dos conselhos gestores. Os pesquisadores percorreram estas áreas em 

busca de informações a respeito das lideranças e entidades sociais mais ativas na região.  

Em seguida, um perfil destes atores coletivos foi elaborado a partir dos 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/da política de saúde e/ou 

assistência social, desde um ponto de vista específico ou geral. 

A partir da seleção destes atores coletivos, foram realizadas entrevistas para mapear 

a existência e o caráter de ações de controle social voltadas para os setores e os programas 

escolhidos pela pesquisa. Os resultados obtidos por este mapeamento foram discutidos em 

reuniões semanais que reuniam todas as equipes em campo e a coordenação da pesquisa e 

nestes momentos eram escolhidos aqueles que seriam os entrevistados que deveria 

responder ao questionário fechado.  

Para compreender as dinâmicas políticas microterritoriais foram comparados os dados 

referentes aos canais mais procurados pelos entrevistados, que se referem ao exercício do 

controle social, ou seja, das ações desempenhadas com o objetivo de conquistar melhorias 

na qualidade dos serviços. Estas respostas foram desagregadas e as categorias utilizadas no 

questionário a fim de captar o mais amplo de leque de opções (o que não era o objetivo das 

entrevistas feitas pelo projeto do CEBRAP/IDS)1. Também foram analisadas as questões que 

se referem ao perfil dos entrevistados, bem como as que compõem o universo de interações 

e as redes de cada um deles.  

Na análise foram utilizados os resultados quantitativos do questionário a partir de 

análises básicas de cruzamentos das respostas com as categorias formuladas como uma 

‘tipologia’ da ação coletiva utilizando o programa de análises estatísticas SPSS e a ferramenta 

de construção de mapas TerraView Política Social. Estes resultados foram organizados em 2 

eixos principais: perfil dos entrevistados e canais de acesso ao Estado. 

A fim de sistematizar os diferentes matizes da ação coletiva em nível microterritorial 

organizou-se uma tipologia a partir das características mais relevantes dos atores coletivos 

estudados. Tais categorias pretendem demonstrar as distinções, ainda que sutis, entre as 

diferentes lógicas de atuação locais, apresentando-as em cinco tipos: associativismo 

                                                 
1 Os resultados aqui apresentados, embora utilizem os dados coletados pela pesquisa do 

IDS/CEBRAP, são de minha única e exclusiva responsabilidade, incluindo os possíveis equívocos e 
erros de interpretação. Apesar disso, contei com valiosas contribuições de toda a equipe envolvida para 
formular as hipóteses e o enquadramento que adiante apresento e lhes sou muito grata por todas as 
contribuições. 
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comunitário, conselhista, legislativa, movimentalista e assistencialista2. A tipologia proposta 

pretende captar os tipos de estratégias de permeabilidade executadas por estes atores. Ela 

foi construída a partir do que se encontrou no campo, levando-se em conta que os dados 

apontaram para uma combinação entre: 

1. Históricos de mobilização: tipo de presença e trajetória dos movimentos sociais, partidos e 

outras formas de mobilização em cada um dos locais. 

2. Histórico de urbanização: carências e vulnerabilidades urbanas; tempo de urbanização e 

formas de ocupação específicas dos territórios. 

3. Aprendizado institucional: uso dos repertórios, redes de relações, canais disponíveis, relações 

com outros níveis institucionais, conhecimento sobre o funcionamento das políticas, recursos 

disponíveis.  

Neste artigo iremos, portanto, utilizar estes cinco tipos de ação coletiva microterritoriais 

para compreender as dinâmicas que ocorrem neste nível de ação local, através da 

comparação sistemática de seus modos de ação e de acesso ao Estado. Os dados 

apresentados abaixo procuram apresentar as relações empiricamente estabelecidas entre 

estes tipos de ação coletiva microterritorial e suas formas de atuação predominantes, que 

envolvem redes, repertórios e a busca por instituições políticas e atores sociais com o objetivo 

de encaminhar demandas coletivas dos bairros visando a melhoria na qualidade das políticas 

públicas ali providas e o acesso aos direitos. Serão feitos cruzamentos entre estas 

informações partindo da dimensão territorial, que no caso de São Paulo aponta para 

distinções importantes entre duas macrorregiões da cidade: as Zonas Leste e Sul.  

 

Evidências empíricas dos padrões distintos de ação coletiva microterritorial 

entre as regiões Leste e Sul de São Paulo 

A trajetória dos movimentos populares e dos investimentos estatais em infraestrutura 

urbana, aponta que as regiões Leste e Sul de São Paulo tiveram padrões diferentes, seja de 

ocupação do território (no tempo e nas condições de legalidade), seja de intervenção estatal. 

A reconstituição histórica dos movimentos locais na cidade informa que elas diferem até 

mesmo em sua construção política, no sentido de que em cada uma delas predominaram 

relações com diferentes partidos políticos e formas de organização coletivas diversas.  

O gráfico abaixo demonstra este ponto de partida: há um padrão por região do ponto 

de vista dos modos de ação coletiva microterritorial.  

Figura 1: 
Distribuição dos tipos predominantes de ação coletiva microterritorial por regiões 

                                                 
2 Compreendendo a diversidade de formatos, atividades, demandas, relações e práticas destes 

sujeitos, o agrupamento dos 53 casos nestes tipos ideais não tem como finalidade esgotar uma 
descrição sobre eles, mas tão somente facilitar o entendimento das dinâmicas políticas microterritoriais, 
que será apresentado a seguir. 
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Fonte: “A REFORMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: O PAPEL DA AÇÃO COLETIVA E DA 

ACCOUNTABILITY SOCIAL” (2008) - IDS/CEBRAP – Elaboração Própria 

 

Enquanto na Zona Sul concentram-se os casos onde os conselhos atuam como atores 

coletivos e os casos de assistencialismo, na Zona Leste concentram-se aqueles em que há 

forte relação com partidos políticos de base e onde há uma militância específica e histórica 

em movimentos sociais. Seria possível dizer que na Zona Sul estão os locais onde há uma 

ação coletiva menos organizada, portanto, mais dependente de espaços participativos locais, 

como os conselhos das UBSs, para articular e encaminhar demandas. Enquanto que na Zona 

Leste ocorre o padrão inverso, de presença de organizações coletivas mais fortes e mais 

articuladas, e que apresentam uma rede densa de contatos com atores societais e políticos 

que operam em outros níveis favorecendo o acesso ao Estado. Ainda assim, na Zona Leste 

os conselhos locais continuam sendo espaços importantes de articulação, porém cumprido 

seu papel “original”, não sendo necessários como “atores” que articulam demandas e as 

encaminham. 

No gráfico abaixo pode-se observar estes padrões desagregados por subprefeituras. 

Podemos observar uma concentração de casos de ação coletiva do tipo conselhista em M’Boi 

Mirim, onde também é forte o associativismo comunitário, o que demonstra um tipo de ação 

bastante enraizada no local, mais distante de outros níveis; já ação movimentalista se 

concentra em Vila Prudente e São Mateus, redutos históricos do Movimento Popular de 

Saúde. As ações coletivas assistencialistas, além de pouco frequentes, estão restritos à 

Capela do Socorro, local onde foi mais difícil encontrar lideranças coletivas reconhecidas pela 

população do entorno. E as ações partidárias se dividem entre Vila Prudente e Itaim Paulista, 

relacionadas, principalmente, às ações de base do Partido dos Trabalhadores. 

Estas distinções nas dinâmicas políticas locais são corroboradas pelo fato de que há 

uma predominância de convênios na Zona Sul: 44,8% dos atores deste local têm convênios, 

enquanto que na Zona Leste este resultado cai para 34,5%. Na Zona Sul predominam as 

atividades relacionadas à distribuição de alimentos e prestação de serviços; nestes locais, 
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quando há atividades em torno de melhorias em infraestrutura urbana elas estão combinadas 

com a prestação de serviços. Já na Zona Leste destacam-se a interferência na política de 

saúde e a melhoria na infraestrutura urbana. 

Figura 2: 
Atividades desenvolvidas por região 

 
Fonte: “A REFORMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: O PAPEL DA AÇÃO COLETIVA E 
DA ACCOUNTABILITY SOCIAL” (2008) - IDS/CEBRAP – Elaboração Própria 

 
As diferenças entre as duas regiões não são observadas somente do ponto de vista 

das formas de organização coletiva ou das atividades desenvolvidas pelos atores sociais. 

Observam-se também padrões distintos de acesso ao Estado, ainda que em ambas esteja 

presente uma diversidade de canais. 

Figura 3: 
Distribuição territorial dos canais utilizados por região 
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Fonte: “A REFORMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: O PAPEL DA AÇÃO COLETIVA E DA 

ACCOUNTABILITY SOCIAL” (2008) - IDS/CEBRAP – Elaboração Própria 

 

Pode-se observar mais de perto estas diferenças quando são comparados cada tipo 

de canal utilizado de acordo com a região. Assim, na Zona Leste vemos que todos os tipos 

de lideranças locais são procurados, com grande relevância para os profissionais ligados à 

movimentos sociais como sanitaristas e advogados (6,9%) e lideranças comunitárias (10,3%), 

bem como o contato com religiosos (31%). Já na Zona Sul, o contato mais frequente ocorre 

com religiosos (20,8% dos casos), não havendo a presença das outras categorias. 

Do ponto de vista regional, a presença dos intermediários coletivos é mais recorrente 

na Zona Leste, reafirmando a tendência da procura por lideranças locais. Novamente na Zona 

Leste há uma busca por vários tipos de intermediários coletivos: Outros movimentos sociais 

são procurados por todos os entrevistados, mas o Movimento Popular de Saúde (24,1%) e as 
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entidades prestadoras de serviços (20,7%) são citados por mais de 20% dos atores coletivos 

nesta região; associações de moradores (10,3%), sindicatos de professores (6,9%), entidades 

assistenciais (3,4%), pastorais (3,4%) e a União de Movimentos de Moradia (3,4%) também 

são procuradas pelos atores da Zona Leste, o que demonstra uma diversidade de 

intermediários interessante.  

Este cenário, entretanto, é bem diverso na Zona Sul, onde apenas a categoria “outros 

movimentos sociais” é unânime (100%). Prestadoras de Serviços aparecem com 12% dos 

casos deste local, seguidas apenas pelo Movimento Popular de Saúde (4,2%), União de 

Movimentos de Moradia (4,2%) e Sindicato de Professores (4,2), com 4% cada um. Nesta 

região, além de uma frequência inferior de procura por intermediários coletivos, observa-se 

um leque de opções bem mais restrito. 

Gestores de equipamentos e parlamentares são igualmente relevantes na Zona Leste; 

nesta região, novamente, todas as opções dentre esta categoria de intermediários são 

procuradas: Gestores de equipamentos públicos são citados por 86,2% dos entrevistados da 

região, parlamentares estaduais e municipais também o são pelo mesmo montante (86,2%). 

Agentes comunitários de saúde são citados por 3,4% dos entrevistados e o Prefeito do 

município por 3,4%. Na Zona Sul há uma procura significativa também de gestores (75%) e 

parlamentares (66,7%), ainda que em proporção inferior à outra região. Mas o que salta aos 

olhos é a significativa parcela de atores que procura diretamente o prefeito da cidade (16,6%), 

sem passar por uma intermediação parlamentar ou administrativa. 

Analisando as redes partidárias do ponto de vista de sua distribuição regional, 65,5% 

daqueles que atuam na Zona Leste e 29,3% dos que estão na Zona Sul citaram o Partido dos 

Trabalhadores, sendo este o partido mais procurado em ambas. Na Zona Leste o PSDB é o 

segundo partido mais citado, com 10,3% das ocorrências, seguido do PDT e DEM com 3,4% 

cada, havendo uma grande concentração em um só partido. Um padrão inverso é observado 

na Zona Sul: DEM é o segundo partido mais procurado com 12,5%, seguido de PMDB, PSDB 

e PPS com 8,3% cada um e PV, PR e PDT com 4,2% cada. O Executivo por sua vez é citado 

apenas na Zona Leste, em 6,9% dos casos. 

Figura 4: 
Distribuição por região dos partidos políticos citados 
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Fonte: “A REFORMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: O PAPEL DA AÇÃO COLETIVA E DA 

ACCOUNTABILITY SOCIAL” (2008) - IDS/CEBRAP – Elaboração Própria 

 

Com relação às estruturas administrativas, vemos que há uma procura por todas as 

categorias pelas duas regiões, ainda que a frequência com que isso ocorre seja inferior para 

quase todas elas na Zona Sul, com exceção das subprefeituras. É interessante notar que as 

subprefeituras sejam um dos mecanismos mais relevantes para esta região, com 46% das 

ocorrências, ficando atrás apenas das administrações regionais de políticas, com 66%; as 

secretarias municipais são a terceira estrutura administrativa mais procurada ali, por 42%. 

Secretarias Estaduais, Centros de Referências em Assistência Social e Ministérios são 

citados igualmente por 4,2% dos entrevistados da região. 

Na Zona Leste percebemos uma capacidade maior dos atores em acessar o nível 

municipal, com 83% dos casos. Entretanto, administrações regionais seguem sendo 

importantes, com 72% de frequência. Os Centros de Referência em Assistência Social, ao 

contrário da região Sul, são procurados por quase um quarto dos atores coletivos da Zona 

Leste (24,1%), o que demonstra um maior enraizamento desta política nesta região. Por fim, 

é interessante perceber a menor importância das subprefeituras na Zona Leste (citadas por 

10,3%), o que pode ser explicado pela maior possibilidade de acesso a outros níveis 

administrativos. Secretarias estaduais são procuradas por 6,9% dos entrevistados e 

Ministérios por 3,4%. 

Os dados mostram que na Zona Leste os conselhos de equipamentos locais (como de 

UBSs) foram procurados por 79,3% dos entrevistados, os conselhos de níveis administrativos 

intermediários (como de subprefeituras, supervisões e coordenadorias) o foram por 69%, 

conselhos municipais por 65,5%, conselhos estaduais por 6,9%, conselhos federais por 3,4% 

e fóruns locais e regionais também por 3,4%. Já na Zona Sul, os conselhos de equipamentos 

locais são citados por 79,2%, conselhos de níveis intermediários por 62,5%, conselhos 

municipais por 45,8% e fóruns  locais ou regionais por 8,3%.  
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Neste ínterim, os Conselhos Gestores das Unidades Básicas de Saúde afirmam sua 

importância do ponto de vista da democratização do acesso ao Estado, na medida em que 

são o único caso até agora em que um canal é procurado com a mesma frequência tanto na 

Zona Sul quanto na Zona Leste. Conforme o nível de centralização das instâncias cresce, 

diminui o acesso a elas na Zona Sul, chegando à zero para os conselhos estaduais e federais. 

A única exceção é a incidência dos fóruns, que é maior neste local, mas em função da 

existência bem-sucedida do Fórum de Lideranças de Campo Limpo, que reúne organizações 

civis e representantes do sistema político para discutir as demandas dos bairros desta 

subprefeitura. 

De acordo com os dados, na Zona Leste o Ministério Público é citado por 41,4% dos 

entrevistados, a Ouvidoria Municipal por 24,1%, instâncias do judiciário por 17,2%, processos 

administrativos por 10,3% o telefone 156 por 3,4%. Já na Zona Sul, 12,5% citam o Ministério 

Público, 8,3% a Ouvidoria, 4,2% usaram processos administrativos e 4,2% o telefone 156. 

Assim, no que tange às Instâncias Formais, as diferenças entre as regiões se tornam ainda 

mais nítidas: há uma clara concentração das ocorrências na Zona Leste da cidade. Único 

caso em que há uma frequência maior de uso na Zona Sul é o telefone 156, o que envolve os 

menores custos e o acesso é mais fácil, porém com possibilidades de retorno menores. 

Instâncias do Judiciário nem chegam a ser citadas nesta região, e todas as outras formas 

apresentam uma frequência bem menor. É interessante destacar também que quase a 

metade dos atores coletivos da Zona Leste utilizaram o Ministério Público no período 

pesquisado e quase um quarto deles recorreu à Ouvidoria. Aproximadamente 20% foram à 

Justiça para exigir melhorias na provisão de serviços locais ou para a garantia de direitos 

coletivos e 10% entraram com Processos Administrativos contra o próprio Estado ou seus 

parceiros que implementam tais políticas. Índices relevantes, se considerarmos as notáveis 

dificuldades de acesso a estas instâncias pela população mais pobre, no caso brasileiro. 

Manifestações, abaixo-assinados, protestos e ofícios são mecanismos quase que 

unânimes, utilizados por quase todos os atores no período estudado. Por essa razão não há 

variação do ponto de vista territorial, se considerarmos esta categoria em conjunto.  

O mapa abaixo ilustra os padrões descritos acima e demonstra que há regiões onde 

os atores utilizam um conjunto mais variado e uma grande concentração de canais e outros 

em que há uma homogeneidade maior; entretanto, é notável que os locais pesquisados 

apresentem uma variedade impressionante de formas de acesso ao Estado para 

encaminhamento de demandas e de exercício do controle social. 

 

Figura 5: 
Mapa da distribuição territorial de todos os canais procurados para encaminhar demandas da 

comunidade x tipos predominantes de ação coletiva microterritorial 
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Fonte: “A REFORMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: O PAPEL DA AÇÃO COLETIVA E DA 

ACCOUNTABILITY SOCIAL” (2008) - IDS/CEBRAP – Elaboração Própria 

 

Sistematizando as informações anteriores a fim de elucidar padrões, destaca-se que 

na Zona Leste os atores utilizam uma gama maior de canais, passando por todas as 33 

opções exploradas pelo questionário. A totalidade dos entrevistados da Zona Leste recorre a 

movimentos sociais para intermediar o encaminhamento de demandas locais; 96% lançam 

mão de passeatas, abaixo-assinados, ofícios e outras formas de manifestação. A seguir, entre 

os mais frequentes estão os parlamentares e gestores (ambos com 86%), secretarias 

municipais (82%), conselhos de UBSs (79%), administrações regionais (72%), conselhos 

intermediários (69%), conselhos municipais (65%), Ministério Público (41%). Assim, é notável 

não só a amplitude e a variedade de canais utilizados, bem como a alta frequência com que 
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são procurados. Esta variedade é interessante porque vai desde protestos e relações com 

Movimentos Sociais até o Ministério Público, sem abrir mão dos conselhos e das instâncias 

administrativas e legislativas. 

 

Figura 6: 
Distribuição territorial dos canais utilizados por região: Zona Leste 

 
Fonte: “A REFORMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: O PAPEL DA AÇÃO COLETIVA E DA 

ACCOUNTABILITY SOCIAL” (2008) - IDS/CEBRAP – Elaboração Própria 
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sociais para encaminhar suas demandas por melhorias nos serviços públicos prestados. A 

seguir, a maior frequência encontra-se nos conselhos das UBSs (com 79%), gestores de 
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equipamentos públicos (75%), administrações regionais (66%), parlamentares (66%), 

conselhos de níveis intermediários (62%), conselhos municipais (45%), subprefeituras (45%), 

secretarias municipais (41%). Observa-se como outra diferença da Zona Sul a predominância 

de canais locais, e conforme aumenta o grau de centralização dos mesmos, diminui a 

frequência com que são utilizados. Além disso, a menor variedade nas estratégias se reflete 

na ausência de instâncias de sanção dentre as mais utilizadas. 

 

Figura 7: 
Distribuição territorial dos canais utilizados por região - Zona Sul 

 
Fonte: “A REFORMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: O PAPEL DA AÇÃO COLETIVA E DA 

ACCOUNTABILITY SOCIAL” (2008) - IDS/CEBRAP – Elaboração Própria 
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Os padrões regionais descritos pelos dados apresentados podem ser explicados pelos 

diferentes históricos de urbanização e mobilização coletiva. Além da urbanização na Zona 

Leste, e, portanto a chegada de serviços públicos ali, ser mais antiga, ela se deu a partir da 

organização de movimentos sociais e sindicais e consolidou desde os anos 1940 relações 

entre os movimentos locais e atores do sistema político e outros movimentos sociais, um 

processo que perpassou identidades coletivas e mobilizou universos discursivos comuns e 

ainda persistentes; enquanto que na Zona Sul há ainda uma urbanização precária e em 

processo de formação, além de não haver um histórico de mobilização coletiva tão intenso e 

antigo, sendo que a ocupação do território ocorre principalmente após os anos 1980, sem a 

presença marcante de atores coletivos como movimentos populares, e outros atores 

articuladores de discursos e demandas, capazes de consolidar redes e desfazer as barreiras 

de segregação econômicas e sociais próprias destes territórios.  

As distinções em termos de dinâmicas políticas microterritoriais, expressas nas 

diferentes formas e intensidades de acesso ao Estado e de mobilização coletiva observadas 

entre as duas regiões estudadas refletem um processo mais amplo, dentro do qual conflui a 

trajetória dos movimentos populares na cidade e os padrões de urbanização, nos quais foi 

determinante a presença do Estado. Assim, o formato da mobilização coletiva local resumiria 

e expressaria nos dias de hoje um histórico de interação entre Estado e atores coletivos e 

políticos que se influenciaram mutuamente. 

Do ponto de vista da urbanização, como a cidade cresceu a partir de um modelo de 

deslocamento da população para a periferia no interior do qual a construção da infraestrutura 

ficou a cargo do Estado (CALDEIRAS, 2000 apud AVRITZER et al, 2004: 49), o sentido das 

ações estatais e as prioridades de investimentos foram determinantes para a conformação 

deste processo. Segundo Marques (2000 apud AVRITZER et al, 2004: 49), os investimentos 

públicos no setor de infraestrutura urbana tiveram variações significativas ao longo dos 

mandatos municipais desde os anos 1970, quando há evidências de que houve um aumento 

de investimentos ao mesmo tempo em que crescem as reivindicações por melhorias. Essas 

assimetrias, entretanto, mostram que a distribuição dos investimentos neste setor ao longo do 

tempo e em torno dos territórios obedece a lógicas distintas em termos políticos e de 

mobilização.  

Soma-se a este cenário o fato de que grande parte desta expansão da cidade ter 

ocorrido durante período de autoritarismo, ou seja, os pobres foram alijados dos processos 

decisórios que interferiram sobre a malha urbana e suas lógicas de planejamento e 

distribuição de recursos (CALDEIRAS e HOLSTON, 2004: 233). 

Durante o período democrático perduram as contradições na reprodução do espaço 

urbano. Os planos diretores elaborados por todos os prefeitos do período nunca foram 

aprovados pela Câmara Municipal. Todos eles tinham como objetivo substituir o plano diretor 
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dos anos 1970, ainda em vigência, e assim, o planejamento contingencial dominou a cidade 

(CALDEIRAS e HOLSTON, 2004: 247).  

Isso implicou a convivência de iniciativas contraditórias. Por um lado, algumas das 

gestões conseguiram introduzir ou utilizar instrumentos semelhantes àqueles adotados pelo 

Estatuto da Cidade. Por outro, interesses privados organizados atuaram no sentido de 

preencher o espaço aberto pela retirada do Estado. A São Paulo dos últimos 15 anos é uma 

cidade na qual investidores privados intervieram decisivamente, em alguns casos em parceria 

com o governo local, na melhoria das áreas em que se localizavam seus investimentos, com 

o objetivo de aumentar significativamente o valor de seus imóveis. Um dos resultados dessas 

ações é a consolidação de um novo plano de segregação urbana, baseado na proliferação de 

enclaves fortificados, isto é, de espaços privatizados, fechados e monitorados para moradia, 

consumo, lazer e trabalho (CALDEIRAS e HOLSTON, 2004: 247 e 248). 

Assim, contradições políticas e econômicas vividas nos últimos 30 anos iluminam um 

cenário de avanços e retrocessos do ponto de vista da construção de um espaço urbano mais 

democrático e igualitário. Segundo Teixeira e Tatagiba (2005) o fato do território da Zona Sul 

estar contido em uma área de proteção dos mananciais afetou este cenário já que a lei de 

preservação ambiental, aprovada em 1975, impôs muitas restrições à ocupação do solo, mas 

o poder público esteve ausente complemente da região entre 1975 e 1985 (TEIXEIRA e 

TATAGIBA, 2005: 22). A ausência da regulação pública nesses dez anos desde a implantação 

da lei favoreceu a “ocupação desordenada” do território. Um dos efeitos disso foi a 

desvalorização da terra o que levou a região a se tornar uma área “dormitório” com uma 

densidade demográfica imensa (idem). Ao mesmo tempo, os impedimentos legais afetaram 

também a realização de obras de infraestrutura pública no local.  

A região ainda hoje, principalmente nos locais mais periféricos, é uma das mais 

abandonadas pelo poder público e onde há a infraestrutura mais precária em todos os 

aspectos: educação, saúde, saneamento etc. Num cenário de contradição entre obras e 

empreendimentos “permitidos”, como comércio e postos de gasolina, que levaram a uma 

disputa do território com grandes empreendimentos no local, versus a “ilegalidade” de obras 

públicas, “explicitaram um debate entre a cidade ‘legal’ e a cidade ‘ilegal’” (idem: 23) e daí 

decorre a centralidade que as lutas pela legalização assumiram para os movimentos na 

região. Essa luta significa para a população a possibilidade de acesso concreto aos 

equipamentos públicos na região (ibidem).  

Esta precariedade é agravada pela distância de mais de 30 km do centro da cidade, e 

ainda piora pela debilidade do transporte público, que dificulta não só o deslocamento dos 

moradores para a região central, o que tem um impacto sobre emprego, acesso ao lazer e 

serviços, como dificulta a circulação no interior do próprio território o que dificulta o 
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estabelecimento de contatos duradouros e frequentes, o que afeta também as condições 

associativas e a mobilização coletiva (TEIXEIRA e TATAGIBA, 2005).  

Assim, a formação da malha urbana e todo o processo de consolidação da segregação 

espacial são fatores que geram um isolamento territorial, mas este se traduz em certo 

isolamento político, “provocando um impacto negativo nos contatos entre as lideranças e 

delas com outros movimentos fora da região (...) essas lideranças ficam “ensimesmadas” e 

têm maior dificuldade em construir pontes entre as suas agendas locais (muitas vezes restritas 

aos problemas da comunidade e/ou do bairro) e as disputas mais amplas que transcendem o 

espaço do território” (TEIXEIRA e TATAGIBA, 2005: 25). 

Esse isolamento político não é resultado apenas da segregação espacial e das 

características próprias do território, mas pesa neste cenário a ausência de articuladores 

políticos - os “agentes externos” na literatura dos anos 1980 - que foram atores importantes 

para construir estas agendas e discursos em comum entre as organizações coletivas locais, 

cuja forma de ação é essencialmente emergente a partir das demandas fragmentadas e 

territoriais. A coordenação das demandas dos bairros em movimentos mais amplos foi 

possível em alguns momentos da trajetória desses atores na cidade, notadamente nos anos 

1940, quando foram articuladas pelos Comitês Democráticos e Populares (CDPs) articulados 

nos bairros nos anos pelo Partido Comunista Brasileiro, e nos anos 1970 e 1980 pelas 

Comunidades Eclesiais de Base, organizadas pela Igreja Católica (CEBs) e pelo papel 

desempenhado pelos núcleos de base do Partido dos Trabalhadores.  

Na medida em que estes atores se retiram dos territórios e voltam suas ações para 

outras formas de atuação política e outros níveis de ação, os atores locais têm mais 

dificuldades de romper este isolamento característico; e na Zona Sul isso é agravado porque 

não há redes prévias consolidadas e duráveis, dado o próprio período em que a ocupação do 

território ocorre, já nos anos 1980, e se aprofunda nos anos 1990, justamente quando há esse 

refluxo na agenda democrático-popular em sua atuação local. 

Assim, se na Zona Leste persiste um tipo de ação coletiva mais articulada e que 

consegue acessar com mais frequência e atingir níveis hierárquicos dentro do Estado, seja 

na burocracia seja nos espaços participativos, isso decorre da manutenção de redes 

associativas prévias, e do contato duradouro com articuladores deste período de “ápice” do 

projeto democrático-popular, o que pode ser comprovado pelo alto grau de permeabilidade do 

PT, da Igreja e dos movimentos sociais que atuam ainda em nível municipal, mas que foram 

formados neste outro momento. 

Concordando com Lavalle, Houtzager e Acharya (2004), o momento de formação das 

organizações coletivas importa, não só para seu formato institucional e para a natureza de 

suas demandas, mas, sobretudo porque neste momento se estabeleceram contatos que ainda 

são importantes para garantir o acesso ao Estado e a melhoria da qualidade de políticas 
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públicas, tendo um impacto positivo na extensão da cidadania e para o exercício do controle 

social para estes setores historicamente segregados territorial, econômica e socialmente na 

cidade. A reversão dos padrões de segregação, portanto, se mostra relacionado com a esfera 

da política, com a capacidade de mobilização desses atores coletivos locais e depende, em 

certa medida, de suas redes históricas, com o Estado e com outros atores civis. Vê-se em 

ação a mútua constituição de atores, instituições, legalidade, redes, e, por fim, território. 

Comparando as dinâmicas políticas por região, observa-se que na região Sul 

predomina um padrão de isolamento, seja associativo, com organizações coletivas frágeis e 

pouco conectadas com outras organizações civis, mas, sobretudo com pouco contato com 

atores do sistema político, especialmente aqueles que operam em um nível mais central na 

cidade e que têm acesso a mais recursos políticos. Ao mesmo tempo, este padrão de 

fragmentação e localidade se apresenta na restrição dos repertórios, menos variados e 

também mais localizados. Assim, haveria uma relação entre as formas mobilizatórias desses 

grupos, sua inserção periférica nas redes e as possibilidades de acesso às políticas públicas, 

que reforçariam ao mesmo tempo em que seriam o próprio resultado da segregação espacial 

à que estiveram submetidos, assim como aos reiterados padrões de investimentos públicos 

esparsos.  

A carência de investimentos públicos, especialmente para infraestrutura básica e de 

serviços públicos coletivos ainda foi dificultada nesta região da cidade pela própria dinâmica 

dos territórios, já que estariam em zonas não só mais isoladas geograficamente, como 

também mais ilegais, relacionadas a áreas de proteção ambiental cuja ocupação do solo foi 

regulada recentemente, mas esta regulação, em função dos interesses do capital imobiliário, 

não foi controlada suficientemente pelo Estado. Ou seja, a segregação é resultado de uma 

interação entre a dinâmica da própria regulação do solo, da disputa desses espaços por outros 

setores, pela ausência de investimentos públicos, um processo que é reforçado (ao mesmo 

tempo em que, em parte, causador) pelo isolamento associativo.  

“Por outro lado, se a segregação gera isolamento, as redes sociais podem ajudar a 

integrar socialmente, construindo padrões de contiguidade social na ausência de proximidade 

física, permitindo a construção de “pontes” para além das áreas segregadas” (TORRES, 

MARQUES e BICHIR, 2006: 232). E este parece justamente ter sido o diferencial dos locais 

mais mobilizados na Zona Leste e alguns na Zona Sul, onde os sujeitos conseguiram através 

das redes, especialmente com atores relevantes na sociedade civil e no sistema político, e 

mais bem posicionados, reivindicar e obter a instalação de serviços e políticas nos bairros, 

exercendo assim o controle social de forma eficaz e descentralizada. 

Seguindo o raciocínio da literatura sobre a relevância das redes sobre os padrões de 

pobreza e segregação, o argumento é que se houvesse uma mobilização maior, mais 

recorrente e antiga nestes territórios na Zona Sul, essa segregação poderia ter sido alterada, 

Anais III Encontro PDPP -  Página 223



23 
 

reduzida pelo menos. Mas, aí importa o tempo e a trajetória dos movimentos. Como estes 

territórios foram ocupados posteriormente, em comparação com a Zona Leste, especialmente 

após os anos 1980, eles foram afetados pela ausência da presença constante no nível 

microterritorial de organizações articuladoras de discursos e demandas, como a Igreja, os 

sindicatos e o próprio partido dos Trabalhadores e sua chave dos direitos e cidadania como 

dimensões legitimadoras de práticas e discursos.  

Esses atores foram importantes para articular no período anterior demandas que eram 

sim de natureza fragmentada e estavam em territórios isolados geograficamente, mas tiveram 

uma presença menor na Zona Sul, dado o momento de inflexão de sua agenda, que se voltou 

mais para a atuação em outras esferas, especialmente na esfera municipal, direcionada aos 

espaços formais, à negociação com o estado, à atuação em espaços participativos, o que as 

levou a privilegiar alianças com movimentos e atores articulados em torno dos setores e nesta 

atuação municipal.  

Ou seja, essas comunidades ocupam esses territórios na Zona Sul num momento em 

que os atores articuladores se retiram desta esfera política local e isso reforça um cenário de 

fragmentação das redes, que se reflete na fragmentação das lutas e na incapacidade desses 

sujeitos acessarem espaços, atores e agendas centrais, ficando restritos aos seus repertórios 

e redes locais. Eles não deixam de atuar, mas contam com menos recursos e por isso sua 

atuação e os retornos obtidos com ela se tornam mais restritos, o que lhes confere em parte 

invisibilidade do ponto de vista político. Estão segregados não só em termos de acesso aos 

serviços públicos e direitos, mas também do ponto de vista político e associativo, e 

aparentemente estas duas dinâmicas se reforçam mutuamente, o que contribuiria, reforçando 

o argumento de Torres, Marques e Bichir (2006) para a reprodução da pobreza nesses locais. 

 

Considerações Finais 

Em resumo, as distinções entre Zona Leste e Sul em parte seriam explicadas pelo 

histórico das duas regiões, onde as redes e a forma de relação com Estado forjadas nos anos 

70 e 80 se mantiveram (ainda que com outros sentidos) na Zona Leste, enquanto que na Zona 

Sul o cenário é de precariedade política e econômica, onde há uma inter-relação entre esses 

dois modos de segregação. Ausência de articuladores, em sentido discursivo e político, na 

figura de movimento social que articulava discurso dos bairros como algo mais amplo tem 

impacto grande na organização política da Zona Sul.  

Ao mesmo tempo, as mudanças ocorridas no cenário político mais geral nos anos 1990 

também tiveram impactos para as formas de organização coletiva na Zona Leste. Na medida 

em que este período é marcado para os movimentos populares ali enraizados pelo trânsito da 

luta para esferas institucionais, participativas ou representativas, esta trajetória teve efeitos 

contraditórios sobre a esfera local naquela região.  
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Por um lado, é neste momento que se dá, fortemente, a conformação das redes com 

sistema político que permanecem até hoje, além das relações com profissionais ligados aos 

movimentos e é quando os movimentos populares se setorializam e ganham caráter 

municipal; são estes movimentos e atores políticos que continuam ainda em contato com os 

atores locais na Zona Leste, o que lhes garante um acesso ao Estado frequente e com 

maiores chances de se projetar em outras esferas, acessar níveis mais altos dentro das 

instituições políticas, o que pode significar que tenham maiores condições de trazer mais 

serviços para bairros.  

Este trânsito para o Estado gerou uma desarticulação das bases locais, já que a 

militância de base dos movimentos, que também atuava no PT na passagem para os anos 

1990, assume posições no governo Erundina, passa a se dedicar a outras atividades políticas. 

Entretanto, com retomada dos governos conservadores na cidade, se fecham canais 

institucionais de diálogos, mas movimento não consegue resgatar seus repertórios de 

oposição dos anos 80 porque estão desarticulados localmente, perdem contato com bases, 

perdem caráter de “movimento” porque não compartilham mais este discurso comum e a saída 

para continuarem atuando politicamente é a militância centrada no partido ou as assessorias 

parlamentares. Daí se constitui, no refluxo, outro tipo de vínculo entre partido e movimento. 

Saem de padrão movimentalista articulados (anos 80), neste momento voltam para ação 

fragmentária (anos 90). Se a agenda da Zona Leste consegue ainda incidir no Estado é por 

estas redes partidárias, articulada com a herança movimentalista residual, especialmente do 

Movimento Popular de Saúde e do que restou da militância de base do PT. Por isso, ali os 

tipos predominantes de mobilização local estão ligados às estratégias partidárias e aos 

resíduos destas redes movimentalistas. 

É quando reflui esse tipo de mobilização coletiva local articulada por pauta mais ampla 

na Zona Leste que cresce ocupação na Zona Sul. Não há mais ator articulador das demandas 

locais na cidade, em um sentido forte, como foram o PT e as CEBs para os movimentos da 

Zona Leste, e essas comunidades se organizam de maneira desarticulada, fragmentada, com 

pautas pontuais e “ensimesmadas”. Buscam relação com Estado para “apagar estes 

incêndios” locais, têm menos capacidade de acessar pontos mais “altos” hierarquicamente da 

institucionalidade, porque têm redes mais localizadas e isoladas, não só geograficamente, 

mas politicamente.  

O acesso ao Estado nesta região se faz especialmente por este vínculo precário, ainda 

que contínuo e necessário com as instituições políticas através do legislativo. Um dos dilemas 

encontrados por estes atores é o fato de que o formato institucional do executivo e dos 

espaços participativos se consolidou de forma setorializada. Quando há redes consolidadas 

com movimentos sociais que atuam neste registro setorial em nível municipal é possível 

projetar demandas nestas instâncias. Mas, quando esses vínculos não existem ou são 
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precários, o acesso fica cada vez mais difícil, dado que esses atores locais se organizam de 

maneira generalista, ou seja, em torno de agendas amplas dos bairros, e as instâncias de 

mediação não estão preparadas para interagir com este tipo de formato. Há aqui um engate 

institucional negativo, onde estes atores não cabem nos espaços principais do Estado para 

interlocução, o que é altamente prejudicial para a o exercício do controle social por parte 

destes atores em nível microterritorial.  

O que eles fazem diante disso? Adaptam-se às instâncias existentes, especialmente 

àquelas com enraizamento local, que são o que seus recursos escassos e sua dinâmica 

fragmentada permitem alcançar. Nesse bojo se destacam os conselhos das unidades básicas 

de saúde, os fóruns regionais de saúde e da Zona Sul (que nasce da saúde e vai se adaptando 

à demanda geral) e as subprefeituras. Ainda que estes interlocutores procurados não tenham 

grande capacidade de incidência sobre as decisões centrais do Estado, especialmente quanto 

à realocação de recursos, são reelaborações possíveis, produzidos por estes atores 

fragilizados por todo esse contexto de fragmentação das ações locais conseguirem elaborar. 

Diante da precariedade política e associativa em que se encontram, mais do que instâncias 

para onde podem encaminhar suas demandas gerais do bairro, esses espaços acabam 

funcionando como mobilizadores locais e articuladores das demandas e das agendas, dentro 

dos bairros, especialmente naqueles onde a mobilização associativa institucionalizada é bem 

fraca ou ausente, ou entre os bairros, onde a mobilização existe, mas não há uma figura 

articuladora das agendas locais, como havia nos anos 1980.  

Daí que conselhos locais e fóruns atuam, precariamente, como essas figuras, 

articulando demandas e encadeando ações conjuntas. Eles ocupam um lugar vazio e, ainda 

que de maneira restrita, têm se mostrado como ferramentas importantes no sentido da 

democratização do acesso ao Estado e como catalizadores do controle social por estas 

comunidades isoladas territorial e politicamente.  

Fóruns e conselhos das UBS ocupam no contexto recente, ainda que de modo precário 

e incipiente, um lugar deixado por figuras importantes como CEBs, sindicatos, movimentos 

sociais e por um partido que deixou de ter enraizamento local. Quando estes sujeitos se 

deslocaram para a luta dentro do Estado, os atores locais não só continuaram a existir, como 

permaneceram carecendo de coordenação. E esse espaço aparentemente continua vazio, 

em que pese às transformações ocorridas no formato institucional do Estado, dos espaços 

participativos e nas redes movimentalistas e nos repertórios de ação. Portanto, há um 

potencial de reorganização dessa esfera microterritorial ainda latente, mas que pode emergir, 

a depender da reformulação do olhar institucional e político que se projete sobre este campo.  

A forma como fazem uso dos espaços participativos locais transcende as barreiras 

setoriais e está articulada muito mais à dinâmica das estratégias de permeabilidade e do grau 

de organização política local do que à lógica dos espaços em si. Ao mesmo tempo, o uso 

Anais III Encontro PDPP -  Página 226



26 
 

desses espaços participativos locais e o tipo de acesso ao poder público reflete a abertura ou 

o insulamento burocrático dos setores. 

Neste bojo, as Unidades Básicas de Saúde são espaços estratégicos no nível local 

porque, através da forma como os atores se apropriam de seus conselhos, fomentam a ação 

coletiva, articulam e mobilizam atores e demandas gerais do bairro. Essa experiência dos 

conselhos demonstra que o aprendizado institucional na área da saúde e a permeabilidade 

institucional deste setor são aplicados em outros setores mais insulados, que não apresentam 

uma arquitetura institucional permeável às demandas coletivas locais e de fácil acesso aos 

atores que possuem menos recursos.  

A carência de espaços de interação entre poder público e atores coletivos em nível 

local em setores estratégicos como assistência social, infraestrutura urbana e habitação faz 

com que os atores coletivos usem outros espaços locais disponíveis e não necessariamente 

amplia o uso de espaços setoriais mais centralizados, como, por exemplo, os conselhos 

municipais disponíveis nestas políticas. A ausência destes espaços no local não leva os atores 

para o centro, nem os articula, necessariamente, com os atores municipais (ou com 

movimentos setoriais já consolidados), ainda que estejam disputando o acesso ao mesmo 

tipo de demanda, apenas em outro nível. Isso ocorre porque para participar de espaços e 

conselhos mais centrais, bem como para acessar essas redes mais hierarquizadas, é preciso 

possuir uma série de recursos, não disponíveis em todos os níveis e para todos os tipos de 

atores. 

Essa tendência aponta para a necessidade dos movimentos sociais que atuam em 

nível municipal reverem suas estratégias de recrutamento e de formação de militância 

articulando-se ainda mais às redes locais, a fim de minimizar estas barreiras estruturais. 

Desde o ponto de vista da política pública, a constatação destas assimetrias indica a 

necessidade de descentralizar espaços e alterar formato institucional das políticas públicas e 

dos canais de intermediação de demandas institucionalizados, como os espaços 

participativos, permitindo a inclusão desses atores com perfil localizado e com atuação 

generalista no interior deles. Uma alternativa que emerge a partir dos dados analisados é 

implantação de espaços de interação intersetoriais, seguindo o modelo de algumas 

experiências bem-sucedidas, como o Fórum do Campo Limpo, que partiram da iniciativa da 

sociedade civil. 

Estes resultados apresentados apontam, ainda, para a continuidade de uma agenda 

de pesquisa que permita avançar na coleta de novos dados empíricos em outras localidades, 

a fim de compor estudos comparativos, considerando que há históricos de mobilização e de 

formação de território diversos da realidade presente na cidade de São Paulo. Outrossim, 

desenvolver análises comparativas das lógicas de ação coletiva entre diferentes níveis dentro 

de uma mesma política, bem entre setores, o que permitiria ampliar o entendimento acerca 
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das dinâmicas da ação coletiva, desvelando diferentes estratégias societais para acessar o 

Estado, os gargalos e impedimentos para o avanço das relações entre a sociedade e o poder 

público, o que contribuiria para uma agenda maior que busca compreender as inter-relações 

entre instituições e atores, em uma perspectiva das suas mútuas constituições, e romper com 

a lógica de que não há mobilização social no Brasil.  

Também contribuem para estudos e propostas concretas que visem otimizar o 

exercício do controle social desde o nível em que há a interação primária entre usuários das 

políticas públicas e burocratas de nível de rua, que evidentemente é o princípio de outros 

mecanismos de controle e o que os tornaria mais enraizados e eficientes. O trabalho 

demonstra que os atores microterritoriais ao combinarem estratégias variadas de 

intermediação de demandas vislumbram uma ação que conecta níveis distintos de ações, 

articulando federalismo e conectando setores e instituições. Desta forma, seria preciso 

consolidar instancias de controle social que atendam também a estas lógicas de ação e não 

apenas esperar que os atores se adaptem às instituições já existentes. 

Estes insights influiriam também sobre a constituição de um campo de investigações 

que transcendesse as limitações entre áreas, combinando uma perspectiva de investigações 

sobre os atores coletivos, movimentos sociais, espaços participativos, instituições políticas e 

formulação de políticas públicas. Atualmente, estas são áreas que correm em separado, 

entretanto, diante dos desafios postos pela construção democrática no país e a necessidade 

de democratizar não só os avanços procedimentais, como também expandir o acesso aos 

direitos sociais através da melhoria da eficácia das políticas públicas, é preciso colocar os 

resultados gerados por estes universos em diálogo. E é fundamental para isso que se passe 

a olhar também para o nível microterritorial, já que é ali que se concentram as maiores 

desigualdades em termos políticos e econômicos, bem como é o local em que primeiro se dá 

a interface entre instituições e atores. Partindo deste princípio, avançar nas investigações, 

baseadas em estudos empiricamente embasados, desde este nível contribui também para o 

debate sobre as fases de implementação das políticas, porque é desde ali que os cidadãos 

usufruem ou não de seus direitos coletivos e desde onde é possível ver o quanto estes 

avançaram ou retrocederam ao longo do tempo. 
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As assimetrias sobressalentes à igualdade formal são obstáculos à igualdade 
pol í tica, evidenciando a disparidade do acesso ao Estado por diferentes atores 
em diferentes condições. É notável, a partir do diagrama, a diferença social e 
econ ô mica marcante que afeta diretamente o acesso dos bairros ao Estado, e 
mesmo entre as associações que em princípio teriam igualdade de acesso, o que 
sobressai n ã o é  a legitimidade que possuem perante o poder p ú blico, mas a 
disparidade socioeconômica entre os bairros. Contudo elas – as associações – 
ainda assim, t ê m mais facilidade no acesso do que bairros onde essa 
representação não existe.

AMÂ NCIO, J. M. Din â micas pol í ticas microterritoriais: organiza ç õ es comunit á rias e 
acesso às políticas públicas na periferia de São Paulo. Tese de Doutorado. UNICAMP: 
Campinas, 2013.

 

Compreender a atua ç ã o dos bairros Jardim Eldorado e Monte L í bano I e II, 
Cohab, Jardim Glória e Jardim Campestres I, II e III, Vila Rica I, Santa Filomena e 
Nossa Senhora de Fátima, Novo Horizonte e Vista Alegre do município de Lavras – 
MG, no acesso ao Poder P ú blico para apresenta ç ã o de suas demandas, e as 
características dos atores que compõem estas formas de atuação.

 
A participa ç ã o social, sempre requerida e historicamente exclu í da dos 

processos decis ó rios no contexto brasileiro envolve diversos atores e est á  para 
al é m dos modelos de participa ç ã o social institucionalizada. É  diversa tanto em 
seus atores quanto no modo de efetuação da participação.

Os aspectos que norteiam o processo participativo na busca pelo acesso a 
pol í ticas p ú blicas envolvem “ repert ó rios de a ç ã o coletiva ”  e “ janelas de 
oportunidade” que tornarão possível, ou não, a atuação dos atores coletivos por 
meio de diferentes formas. Diante das janelas de oportunidade, mais ou menos 
abertas, e combinando seus repertórios de ação coletiva, os movimentos sociais 
atuam na busca por participação no processo de políticas públicas. 

As janelas de oportunidade são os “espaços” que os movimentos encontram 
favoráveis para acessar o Estado, sumariamente diz respeito à abertura do Poder 
Público para ouvir e atender as demandas destes movimentos. Ora encontrarão 
governos mais abertos ao diálogo, ora mais fechados, e diante deste contexto, 
escolherão seus repertórios de ação, que são os meios para chamar atenção para 
suas necessidades. 

O â mago deste estudo se encontra em compreender e problematizar o 
processo participativo nos bairros do munic í pio de Lavras –  MG: a forma de 
acessar o Estado se diferencia de acordo com as necessidades de cada bairro e 
dificuldades da relação sociedade civil – Estado? 

A compreens ã o das diferentes din â micas de atua ç ã o dos diferentes 
movimentos da sociedade civil é  fundamental para que din â micas pr ó prias e 
possíveis não sejam consideradas inferiores ou marginalizadas pelo Poder Público. 
Ademais compreender os movimentos sociais é democratizar o Estado para além 
da democracia representativa, demasiadamente limitada para atender a 
coletividade complexa e híbrida que constitui os movimentos sociais e suas formas 
de atuação. 

Te ó rico emp í rico qualitativo e explorat ó rio, este estudo aborda a din âmica 
microterritorial de alguns bairros no Munic í pio de Lavras-MG e suas formas de 
acesso ao Poder P ú blico. Valeu-se de dados da pesquisa “ Din âmicas 
Microterritoriais de Acesso às Polí ticas Públicas no Município de Lavras-MG” da 
Universidade Federal de Lavras-MG.
Fez-se um recorte dos bairros limitando-se aos seguintes grupos de bairros: bairro 
Jardim Eldorado e bairros Monte Líbano I e II; bairro Jardim Glória e bairros Jardim 
Campestre I, II e III; bairro Vista Alegre; bairro Cohab; bairro Jardim Vila Rica I e 
Santa Filomena e Nossa Senhora de Fátima e; bairro Novo Horizonte.

A escolha desses seis grupos de bairros se deu pela percepção da existência 
de particularidades em sua atuação.

A análise dos dados foi feita por método de enfoque indutivo, com categorização 
não apriorística. 

ST 02 - Igualdade e legitimidade: debates sobre participação e representação política

Os resultados apontaram a insipi ê ncia dos mecanismos institucionais de participa ç ão 
social. Mesmo que a igualdade formal seja garantida há assimetrias que impedem o acesso 
igualitário desse atores a essas janelas de oportunidades. Ou seja, o acesso ao Estado é 
obstruído por aspectos como desigualdade de recursos, renda e escolaridade, engajamento 
pol í tico e cultura pol í tica. Tamb é m a falta de informa ç ã o, conhecimentos t é cnicos e 
especializados, estão diretamente ligados à dimensão da desigualdade na participação.

Com a finalidade de evidenciar as discrep â ncias no acesso dos bairros ao Estado e 
aspectos importantes neste processo elaborou-se o diagrama dos “ Semidi â metros de 
Proximidade com o Estado ” , tratando da posi ç ã o dos bairros quanto à  continuidade do 
acesso ao Estado.

Bairros mais pobres cuja representatividade associativa n ã o existe ou n ã o tem 
capacidade de pressionar o poder público se valem de repertórios de ação extrainstitucionais 
canalizadores de suas demandas, como os protestos.

O bairro mais vulner á vel econ ô mica e socialmente dentre os analisados, evidencia as 
restritas possibilidades de acessar o Estado onde segregação territorial dificulta ainda mais 
esse acesso, ainda mais quando não há nenhuma representação do legislativo ou mesmo no 
serviço municipal. 
O diagrama  ilustra a posição dos bairros nos Semidiâmetro de Proximidade com o Estado:

1º Semidiâmetro – Associação de Moradores e Amigos dos bairros Monte Líbano I, II e 
Jardim Eldorado;

2º Semidiâmetro – Associação Comunitária dos Bairros Jardim Glória e Jardim Campestre 
I, II e III;

3º Semidiâmetro – Associação dos Bairros Vila Rica I, Santa Filomena e Nossa Senhora de 
Fátima;

4º Semidiâmetro – Bairro COHAB e Bairro Novo Horizonte;
5º Semidiâmetro – Bairro Vista Alegre.

DIAGRAMA: Semidiâmetros de Proximidade com o Estado.
FONTE: Elaboração Própria.
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RESUMO 

 

Este artigo teve como objetivo investigar o associativismo enquanto instrumento de 

participação e representação política no Brasil, especialmente no pós Constituição de 

1988, entendendo o associativismo como a possibilidade de grupos de pessoas 

defenderem interesses específicos junto ao poder político institucional através de uma 

pessoa jurídica constituída.  A pesquisa empírica contou com um levantamento de 

informações secundárias sobre o associativismo no Brasil, assim como foram estudadas 

três associações no Estado do Espírito Santo por meio de entrevistas individuais em 

profundidade. As conclusões indicam que o associativismo por um lado apresenta um 

caráter heterogêneo em sua formação e atuação, atuando institucionalmente de forma 

desconectada e descoordenada.  Por outro lado, se fortaleceu com a redemocratização 

do país, se multiplica sob a forma de demandas sociais e atua para combater os 

problemas de funcionamento dos poderes instituídos, em sintonia com a complexidade 

da sociedade atual.  

 

 

Palavras-chave: associativismo, participação, representação, qualidade democrática. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988 fala de igualdade de todos perante a lei, porém o quadro 

social e econômico das famílias no Brasil é desigual.  Quando a igualdade econômica 

não está presente, dificilmente haverá igualdade jurídica e política nas disputas pelos 

respectivos interesses em sociedade.  Jean-Jacques Rousseau afirma que quanto 

maior a igualdade econômica entre as pessoas, maiores são as chances de também 

existir igualdade na defesa pelos respectivos interesses políticos. 

 

É possível identificar um conjunto de iniciativas originadas na sociedade civil, 

sem vínculo partidário ou institucional, no qual um grupo ou grupos de pessoas se 

reúnem para defender interesses específicos.  Interesses esses que guardam relação 

com a busca da igualdade econômica e política que trata Rousseau. Essa iniciativa de 

reunião e defesa de interesses específicos é que que será chamado de associativismo 

nesse artigo, procurando contribuir para o debate sobre em que medida esse tipo de 

instrumento social se constitui em formas de participação que possam contribuir para o 

regime político dominante.   

 

Analisando o passado político recente do Brasil, a eleição de Tancredo Neves 

para Presidente da República (numa votação indireta realizada pelo Colégio Eleitoral da 

Câmara Federal) marcou o fim da ditadura militar no Brasil (1964-1985).  Nesse período 

de 30 anos de redemocratização do processo político (1985-2015) o Brasil passou por 

16 pleitos eleitorais, elaborou uma nova Constituição Federal (1988) e escolheu quatro 

Presidentes da República pelo voto direto, incluindo nessa perspectiva a possibilidade 

de reeleição. 

 

Esse breve relato da história política recente do Brasil torna-se necessário para 

se constatar que, passados 30 anos da reabertura política, não se discute mais a 

manutenção ou não da democracia enquanto regime político (MOISES, 2012), com as 

instituições garantindo a relação de força entre os poderes.  Nesse sentido, a discussão 

atual ganha foco sobre a melhoria na qualidade do regime democrático, um dos temas 

mais estudados no mundo acadêmico contemporâneo. 
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Dentre as correntes que tratam da qualidade do regime democrático 

(GUGLIANO, 2013) existe um ponto consoante que merece destaque no meio de tantas 

divergências de opinião sobre o tema: a presença da liberdade de livre associação 

(associativismo) como fator fundamental na determinação da qualidade da democracia.  

Ou seja, uma das condições para que um país seja considerado democrático é a 

possibilidade da população se reunir para reivindicar e defender seus interesses diante 

do poder político instituído. 

 

Este artigo utilizará como referência o espírito associativista citado por Alexis de 

Tocqueville em seu livro A Democracia na América.  A inserção nos conceitos do 

associativismo será iniciada através da seguinte pergunta: pode a livre associação ser 

o caminho para a melhoria na qualidade da participação, através de ações de 

representação política? Alexis de Tocqueville acreditava que sim.  Ao pesquisar a 

América do Norte no fim do século XVIII, o autor enxergou no povo norte-americano 

uma característica distintiva: a capacidade de reunião das pessoas em torno de um 

interesse comum:  

A América é o país do mundo em que se tirou maior partido da 
associação e em que se aplicou esse poderoso meio de ação a 
uma diversidade maior de objetos. Independente das 
associações permanentes criadas pela lei sob o nome de 
comunas, cidades e condados, há uma multidão de outras que 
devem seu surgimento e seu desenvolvimento apenas a 
vontades individuais. (TOCQUEVILLE, 2005, p. 219) 

 

Alexis de Tocqueville descreve a livre associação como aspecto cultural, que para o 

povo norte-americano ocorre desde a idade tenra, ensinando o hábito das crianças em 

articular seus interesses, criar suas regras de convívio e decidir conforme o 

estabelecido:   

O habitante dos Estados Unidos aprende desde o nascimento 
que deve contar consigo mesmo para lutar contra os males e os 
embaraços da vida: ele lança à autoridade social um olhar 
desconfiado e inquieto, e só apela para o seu poder quando não 
pode dispensá-lo.  Isso começa a se perceber desde a escola, 
onde as crianças se submetem, até mesmo nos jogos, a regras 
que elas mesmas estabelecem e punem entre si os delitos que 
elas mesmas definem. O mesmo espírito se encontra em todos 
os atos da vida social. (TOCQUEVILLE, 2005, p. 219) 
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Neste contexto, este artigo pretende problematizar a prática associativista na 

relação entre reivindicação, participação e representação política.  Algumas indagações 

que orientam o trabalho podem ser assim descritas: quais as características do 

associativismo enquanto ferramenta de participação política? Qual a representatividade 

nacional das associações? Quais as características do associativismo realizado no 

Espírito Santo? Para responder a estas perguntas, o texto é formado, além desta 

introdução e das conclusões finais, pelas seções sobre o conceito de associativismo, o 

quadro estrutural do associativismo no Brasil e por algumas práticas do associativismo 

no Espírito Santo. 

 

A base empírica utilizou como metodologia a análise de dados secundários 

oficiais (FASFIL, IBGE 2010) e a realização de entrevistas individuais em profundidade 

com os responsáveis por 03 associações com atuação no Estado do Espírito Santo. 

 

 

O conceito de associativismo: defesa de interesses, participação e representação 

dentro do regime político democrático 

 

Do ponto de vista semântico, associação significa ato ou efeito de associar.  E associar, 

por sua vez, significa “unir, juntar (duas ou mais coisas); reunir em sociedade; 

estabelecer relação; identificar-se como afim; (DICIONÁRIO AURELIO, 2012, p.73). 

 

As associações se inserem na perspectiva social que se convencionou chamar de 

terceiro setor e consistem em organizações privadas de interesse público (o primeiro 

setor é o aparato público e o segundo setor a iniciativa privada).  O terceiro setor é 

composto por entidades não governamentais, que possuem gestão própria, são 

voluntárias, sem fins lucrativos e legalmente constituídas, ou seja, são pessoas 

jurídicas. 

 

Do ponto de vista Constitucional, o Art. 5º da Constituição Federal trata da Associação 

nos seguintes incisos:  

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 
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para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente;  

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada 
a de caráter paramilitar;  

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento;  

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;  

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado;  

XXI - as entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 
judicial ou extrajudicialmente. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
1988) 

É grande a corrente de autores que afirmam que as associações ganharam força à partir 

da Constituição de 1988.  Ligia Helena Lüchmann, em seu artigo “Modelos 

contemporâneos de democracia e o papel das associações”, afirma que “há uma grande 

dificuldade para uma definição precisa de “associação”, ao ponto de perguntarmo-nos 

se seria possível, frente à multiplicidade de práticas associativas, estabelecer 

características gerais que permitam algumas distinções sem recair em reduções e 

simplificações” (LÜCHMANN, 2008, p 61-62).  Neste contexto de heterogeneidade, 

chama a atenção para a necessidade de entender as ações associativas como formas 

autônomas e legítimas, porém não necessariamente voltadas para a defesa do 

fortalecimento dos critérios que definem a qualidade da democracia. Ou seja, pelo fato 

do associativismo tratar da defesa de interesses de grupos específicos, não 

necessariamente esses interesses estarão voltados para o fortalecimento das questões 

democráticas. 

Por outro lado, LÜCHMANN, ao discorrer sobre o papel do movimento associativo no 

processo político democrático, identifica perspectivas que  

Apontam que as associações contribuem para a promoção de 
bons cidadãos; fortalecem laços coletivos pautados em 
confiança, cooperação e espírito público; representam grupos e 
setores mais vulneráveis e excluídos; publicizam demandas e 
problemas sociais; e promovem e ocupam espaços de cogestão 
de políticas públicas, enriquecendo as bases da participação e 
da representação política nas democracias contemporâneas”. 
(LÜCHMANN, 2013, pg.1) 
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Uma das características principais da prática do associativismo é o seu caráter 

institucional, que procura trabalhar através da constituição de uma pessoa jurídica.  

Sobre esse aspecto, Paul Hirst é citado por LÜCHMANN (2012), no que diz respeito ao 

posicionamento estratégico da atuação das associações no cenário atual: 

Não são os indivíduos e nem certa ideia de sociedade civil 
dispersa e formada por grupos periféricos que vão garantir, 
frente a um mundo econômico operado por corporações 
poderosas e um sistema político sobrecarregado por burocracias 
estatais, uma reforma pautada na boa administração e na 
responsabilidade pública nos diferentes domínios sociais..[ ]... 
São as associações voluntárias autogovernadas, constituídas, 
portanto, por mecanismos internos democráticos [ ] há um 
conjunto de necessidades individuais que não podem ser 
satisfeitas pela ação privada de indivíduos isolados, e certas 
liberdades que só podem ser perseguidas de maneira 
coletiva.(LÜCHMANN, 2012, p. 68) 

 

Do ponto de vista jurídico, o conceito de associação está contido dentro do termo ONG 

(Organização não-governamental), “organizações da sociedade civil, as organizações 

privadas, separadas do Estado, sem fins lucrativos e que desenvolvem atividades com 

o intuito de propiciar benefícios para a sociedade ou para grupos específicos.”  

(BRELAZ, 2008, p. 01).   

 

Porém, as ações práticas das associações estudadas nesse artigo diferem das ações 

práticas das ONGS, que tem seu foco de atuação voltado para suprir as deficiências do 

setor público em sua responsabilidade de cuidar das ações sociais, culturais e 

ambientais. O conceito de associação e por consequência do associativismo adotado 

tem como foco de análise aquelas organizações que defendam interesses específicos 

da sociedade civil diante do poder público institucional.  Ou seja, esta análise vai se 

referir ao associativismo como uma liberdade de constituir organizações sociais com o 

pressuposto que essa liberdade e essas organizações tenham o poder de interferir nas 

instituições e nas deliberações públicas. 

 

Leonardo Avritzer afirma que a prática da participação política através de associações 

da sociedade civil fortalece a consciência cívica, permitindo que o cidadão participe da 

vida política sem necessariamente ter que se candidatar a algum cargo eletivo, 

defendendo a maior integração entre a representação e a participação, trazendo o 
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conceito de públicos participativos, também preocupado com o caráter cívico da 

participação política.  

 

Evelina Dagnino cita “uma nova face do processo de relação entre Estado e a Sociedade 

Civil”, caracterizada pelo aumento do associativismo e a emergência de movimentos 

sociais organizados (dentre outros fatores), se expressando através de “uma postura de 

negociação que aposta na possibilidade de uma atuação conjunta” (DAGNINO, 2002, 

p. 13).  

 

Este artigo não tem como objetivo encontrar formas de superação do modelo 

representativo vigente nos regimes democráticos, especialmente o Brasil.  As críticas 

que porventura venham a ser feitas ocorrem com a intenção de contribuir para a 

melhoria do regime político vigente através de uma visão pragmática de entendimento 

da realidade, especialmente considerando o associativismo como um mecanismo 

democrático útil e atuante na busca pela melhoria da qualidade do regime político 

vigente. 

 

A liberdade de participação política é um dos fundamentos democráticos mais 

estudados e valorizados.  Robert Dahl, em seu conceito de Poliarquia, trabalha a relação 

entre a liberdade ao debate e direito pleno ao voto direto e universal.  Quando essas 

duas condições estão plenamente estabelecidas a sociedade viverá um regime 

democrático pleno, que o autor denomina de Poliarquia:  

Cuando se clasifica a los países por su mayor o menor 
capacidad de representación, sin considerar otras circunstancias 
anejas, los resultados son anómalos.  Sin embargo, uma vez que 
tengamos bien clara la noción de que la amplitud del “sufrágio”, 
o dicho em términos más generales, el derecho a participar, 
indica sólo una característica del sistema que únicamente puede 
interpretarse en el contexto de los demás componentes, es muy 
útil diferenciar los regímenes de acuerdo con su capacidad de 
representación. (DAHL, 1997, p. 16) 

 

Autores como Boaventura Santos possuem uma avaliação negativa sobre o modelo 

representativo ao mesmo tempo em que são favoráveis ao modelo participacionista, 

cogitando inclusive uma maior complementariedade entre os dois modelos 

democráticos: 
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O modelo hegemônico de democracia (democracia liberal 
representativa), apesar de globalmente triunfante, não garante 
mais que uma democracia de baixa intensidade baseada na 
privatização do bem público por elites mais ou menos restritas, 
na distância crescente entre representantes e representados e 
em uma inclusão política abstrata feita de exclusão social. 
Paralelamente a este modelo hegemônico de democracia, 
sempre existiram outros modelos, como a democracia 
participativa ou a democracia popular, apesar de marginalizados 
ou desacreditados. (SANTOS, 2002, p. 32)  

 

Segundo Carole Pateman, a crítica que a teoria da democracia liberal sofre é que para 

o modelo de representação funcionar, as demandas sociais dos representados 

precisam estar plenamente satisfeitas. Ou seja, se a população estiver insatisfeita com 

algum serviço ou com a forma de funcionamento da estrutura pública o modelo 

representativo será colocado em dúvida. 

 

O contexto teórico acima apresentado coloca o associativismo como instrumento de 

aprimoramento das falhas democráticas no regime liberal que atualmente não atende 

mais às demandas sociais, na medida em que a vida em sociedade se torna cada vez 

mais complexa.  Exigir que essas falhas democráticas sejam corrigidas através da 

defesa de interessas pela via do associativismo é outro argumento utilizado pelos 

autores e será pesquisada através das instituições, procurando identificar até que ponto 

essa prática associativa é capaz de proporcionar maior senso de responsabilidade 

cidadã, na medida em que leva as pessoas a pensarem, se organizarem e agirem na 

defesa daquilo em que acreditam. Por outro lado, ações coletivas não necessariamente 

podem ser consideradas benéficas para a sociedade, na medida em que podem 

reivindicar direitos que firam o conceito de cidadania de terceiros.  E esse aspecto 

aparentemente contraditório na prática associativa está em sintonia com as ações de 

defesa de interesses contidas no próprio seio da sociedade atual, igualmente complexa. 

 

O próximo tópico trata do quadro estrutural do associativismo no Brasil, na tentativa de 

diagnosticar as condições e áreas de atuação das instituições no Brasil pós 

redemocratização.  
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O quadro estrutural do associativismo no Brasil: heterogeneidade e 

desconectividade na atuação associativa 

 

  O crescimento do associativismo no Brasil pós constituição de 1988 é notável.  

A principal referência de informações encontrada é o estudo sobre as Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil – FASFIL (IBGE 2010), realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), numa parceria com a Associação Brasileira e 

Organizações Não Governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas (GIFE).  Este estudo teve como objetivo mapear o universo associativo e 

fundacional, no que se refere a sua finalidade de atuação e distribuição geográfica no 

Brasil. 

 

Em 2010 o Brasil totalizou 290.692 associações formais.  Deste total, 208.732 

foram formadas à partir da década de 90, o que representa uma proporção de 71,8% de 

todas as fundações em atividade no país, ou seja, quase a maioria absoluta das 

associações nascem à partir das leis contidas na Constituição de 1988, fortalecendo a 

prática associativa no Brasil. 

 

 

Gráfico 1 – Evolução no número de Associações no Brasil -  Fundações Privadas e 

Associações sem Fins Lucrativos, segundo as faixas de ano de fundação 

 

 

 

Fonte: IBGE – Estudo FASFIL 2010. 
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A heterogeneidade é a palavra que define o universo de associações no Brasil, com 

destaque para a religião (28,5%), para os partidos políticos e associações 

patronais/sindicais (15,4%), e Desenvolvimento e Defesa de direitos (14,6%), conforme 

as informações da tabela 1: 

 

Tabela 1 – Associações por finalidade de atuação - Número de unidades locais das 

fundações privadas e associações sem fins lucrativos 

Grupos 
Nº 

Associações 

(%) 

Habitação 292 0,10 

Saúde 6.029 2,07 

Cultura e Recreação 36.921 12,70 

Educação e Pesquisa 17.664 6,08 

Assistência Social 30.414 10,46 

Religião 82.853 28,50 

Partidos Políticos, Sindicatos, Associações patronais e 

profissionais 

44.939 

15,46 

Meio Ambiente e proteção animal 2.242 0,77 

Desenvolvimento e Defesa de direitos 42.463 14,61 

Outras instituições privadas sem fins lucrativos 26.875 9,25 

Total 290.692 100 

           Fonte: Estudo Fasfil 2010 

 

Num esforço de refinar as associações dentro do foco deste artigo, será 

considerada apenas a categoria “desenvolvimento e defesa de direitos” para análise, 

sob a justificativa de que o referencial teórico trabalha a atuação da associação 

enquanto instrumento de participação política.  E nesse aspecto esta categoria 

“desenvolvimento e defesa de direitos” encontra as seguintes subclassificações: 
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Tabela 2 – Subclassificação da categoria “Desenvolvimento e defesa de direitos” 

Subclassificações 
Nº 

associações 

(%) 

Associações de Moradores 13.101 30,9 

Centros e associações comunitárias 20.071 47,3 

Desenvolvimento Rural 1.522 3,6 

Emprego e treinamento 507 1,2 

Defesa de direitos de grupos e minorias 5.129 12,1 

Outras formas de desenvolvimento e defesa 

de direitos 

2.133 5,0 

Total - Desenvolvimento e defesa de 

direitos 

42.463 100 

                   Fonte: Estudo Fasfil 2010   Elaboração do autor 

 

Dentro das subclassificações contidas na tabela 2 apenas a subclassificação 

“emprego e treinamento” não poderia ser considerada dentro do escopo de análise 

deste artigo.  Num esforço de refinamento e utilizando um critério de classificação mais 

rigoroso, utilizar-se-ia, para efeito de análise, apenas a subclassificação “defesa de 

direitos de grupos e minorias” e “outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos” 

como a subclassificação que representa o conceito de participação e representação 

política dentro do escopo deste artigo. 

Segundo o IBGE, estão contidas nessa subclassificação as associações de 

defesa de direitos das mulheres, de crianças, adolescentes, pessoa com deficiência, 

pessoa portadora do vírus HIV, negros, população indígena, GLBT (gays, lésbicas, 

bissexuais e transgêneros; as associações de donas de casa; as associações de 

estudantes e os diretórios acadêmicos; as associações de veteranos e de aposentados; 

e as associações de anistiados. 

Uma vez definido o público alvo e retomando a análise sobre o setor associativo 

no Brasil, é possível identificar uma concentração destas instituições na região Sudeste. 
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Tabela 3 - Nº de associações da categoria “Desenvolvimento e defesa de direitos”, 

segundo as regiões do país 
 

Nº de associações (%) 

Brasil 5.129 100 

Norte 203 3,96 

Nordeste 1.610 31,39 

Sudeste 1.750 34,12 

Sul 1.298 25,31 

Centro-Oeste 268 5,23 

 Fonte: Estudo Fasfil 2010   Elaboração do autor 

 

Diferente do quadro geral nacional apresentado pelas organizações como um 

todo, quando analisamos especificamente o quadro de associações no desenvolvimento 

e defesa de direitos, as regiões Sudeste e Nordeste se destacam em comparação às 

demais.  O refinamento na análise por subclassificações permite enxergar realidades 

diferentes entre as regiões do país, o que novamente qualificaria uma prática de fomento 

e estímulo à prática associativa nacional, através da identificação de fragilidades e 

potencialidades regionais e sugere que podem existir vocações associativas em cada 

Estado brasileiro que precisam ser identificadas e potencializadas.  O debate sobre o 

novo marco regulatório das organizações civis2 não trata especificamente da 

categorização e áreas de atuação das associações, se atendo basicamente às questões 

jurídicas de financiamento junto ao setor público e aspectos sobre a prestação de contas 

das organizações civis.  Uma das características da natureza de funcionamento das 

associações que são foco deste artigo é exatamente a autonomia financeira com relação 

tanto a iniciativa privada quanto ao setor público, fazendo com que que a discussão 

sobre o marco regulatório fique fora do escopo de análise. 

 

 

  

                                                           
2 http://www.secretariadegoverno.gov.br/iniciativas/mrosc 
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Tabela 4 – Proporção de associações por pessoas, segundo classificação por Unidade 

da Federação 

Localizações Nº de FASFIL População 
Relação 

Pop/FASFIL 
(%) 

Brasil 290.662 190.755.799 656 100,00 

Norte 14.128 15.864.454 1.123 4,86 

Rondônia 2.373 1.562.409 658 0,82 

Acre 738 733.559 994 0,25 

Amazonas 2.360 3.483.985 1.476 0,81 

Roraima 332 450.479 1.357 0,11 

Pará 6.187 7.581.051 1.225 2,13 

Amapá 391 669.526 1.712 0,13 

Tocantins 1.747 1.383.445 792 0,60 

Nordeste 66.529 53.081.950 798 22,89 

Maranhão 6.648 6.574.789 989 2,29 

Piauí 4.276 3.118.360 729 1,47 

Ceará 13.002 8.452.381 650 4,47 

Rio Grande do 

Norte 
4.153 3.168.027 763 1,43 

Paraíba 5.628 3.766.528 669 1,94 

Pernambuco 8.933 8.796.448 985 3,07 

Alagoas 2.282 3.120.494 1.367 0,79 

Sergipe 2.782 2.068.017 743 0,96 

Bahia 18.825 14.016.906 745 6,48 

Sudeste 128.619 80.364.410 625 44,25 

Minas Gerais 36.759 19.597.330 533 12,65 

Espírito Santo 6.393 3.514.952 550 2,20 

Rio de Janeiro 25.881 15.989.929 618 8,90 

São Paulo 59.586 41.262.199 692 20,50 

Sul 62.633 27.386.891 437 21,55 

Paraná 20.739 10.444.526 504 7,14 

Santa Catarina 16.517 6.248.436 378 5,68 

Rio Grande do Sul 25.377 10.693.929 421 8,73 

Centro-Oeste 18.783 14.058.094 748 6,46 

Mato Grosso do 

Sul 
3.733 2.449.024 656 1,28 

Mato Grosso 4.070 3.035.122 746 1,40 

Goiás 6.609 6.003.788 908 2,27 

Distrito Federal 4.371 2.570.160 588 1,50 

              Fonte: Estudo Fasfil 2010 – Elaboração do autor 
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Pensando na criação de alguns indicadores de desempenho, e considerando 

que em 2010 o Brasil contava com aproximadamente 190 milhões de pessoas, é 

possível trabalhar com a proporção 01 associação para cada grupo de 656 pessoas em 

nível nacional, conforme os dados apresentados na tabela 3.   Considerando a relação 

população x associações, é possível afirmar que quanto menor o resultado desta 

relação, maior é a presença de associações na referida localização.  Tomando esse 

conceito como parâmetro, é possível afirmar que a Região Sul é a mais ativa do ponto 

de vista associativo, apresentando o indicador de 437 pessoas por associação.  Em 

contrapartida, a Região Norte apresenta o maior indicador (1.123), apresentando uma 

baixa atividade associativa do ponto de vista de quantidade de associações.  O Estado 

com a maior postura de prática associativa é Santa Catarina (378) e o Estado com a 

menor postura é Amapá (1.712).  A relação de pessoas por associação é um indicador 

de desempenho que pode contribuir para a identificação de práticas associativas de 

sucesso, assim como pode ser utilizado como uma referência para identificar os estados 

deficitários e conhecer as razões por apresentarem taxas tão díspares entre si. 

 

O Espírito Santo aparece 5º lugar (550), ficando atrás apenas dos 03 Estados 

da Região Sul e de Minas Gerais.  O Espírito Santo tem maior atividade associativa que 

a média do país (656) e que a média da própria região Sudeste (625). 

 

As informações apresentadas permitem constatar que, a despeito do 

crescimento vertiginoso das ações e instituições à partir da Constituição de 1988, é 

nítido constatar a heterogeneidade e a desconexão das práticas associativas no Brasil.  

Essas duas características explicam as contradições sociais na defesa dos interesses 

públicos específicos.  Características por sua vez totalmente legítimas na prática 

democrática.  O ponto principal dessa discussão é em que medida o fortalecimento do 

associativismo fortalecerá as instituições democráticas.  Essa discussão merece outro 

estudo, em outro momento.   

Voltando para a identificação das características do universo associativista, 

também é possível constatar as diferenças entre as posturas associativas entre os 

Estados da Federação; as diferenças entre as posturas associativas quando se 

considera cada prática associativa isoladamente.  À primeira vista, o marco regulatório 

trata basicamente da forma de remuneração e relacionamento das associações com o 

setor público e privado, dedicando pouca ou nenhuma importância para as 

características estruturantes e estruturais do setor associativo no Brasil.   
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Associativismo no Espírito Santo: espaço de participação política 

Com o objetivo de aprofundar o debate sobre as ações associativas, foram 

entrevistadas pessoas responsáveis pela atuação de 03 instituições localizadas no 

Espírito Santo, tendo como unidade de análise associações que tenham a defesa de 

interesses específicos como forma de melhorar as práticas dentro do sistema político 

vigente e que tenham como características ações de caráter reivindicativo à partir de 

uma articulação e interlocução com os poderes instituídos.  O roteiro (semiestruturado) 

contou com um total de 06 perguntas, sendo o primeiro bloco considerado mais 

conceitual sobre democracia, participação e representação.  O segundo bloco, mais 

pragmático e voltado para a ação associativa, perguntou sobre as ações, resultados e 

perspectivas dos movimentos que hoje representam.   

 

Quadro 1 – Roteiro semiestruturado 
 

1º Bloco – Conceitos gerais 

1.1 - Qual a sua visão sobre os conceitos de Democracia, Representação e Participação Política? 

1.2 - Qual a sua avaliação sobre o funcionamento do regime político atual? 

1.3 - Quais são as perspectivas sobre o futuro da representação e da participação política no Brasil? 

2º Bloco – Atuação associativa: funcionamento, resultados e perspectivas de futuro 

2.1 - Como funciona a sua associação pensando na representação e participação política? 

2.2 - Quais são os resultados alcançados pela associação desde a sua fundação? 

2.3 - E quais são os objetivos e metas para os próximos anos? 

 

Além das entrevistas individuais em profundidade, foram objetos de análise os 

respectivos Estatutos Sociais das instituições; notícias e pesquisas de opinião que 

retratem ou confirmem os argumentos aqui apresentados e relatórios de atividades 

anuais, que se trata de um documento formal de prestação de conta das instituições. 
 

Quadro 2 – Instituições alvo do estudo de caso 

Associação Foco Abrangência 

ES em Ação Contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo Estadual 

Transparência 
Capixaba 

Acompanhamento dos gastos públicos Estadual 

Quilombola: 
Sapê do 

Norte 
Defesa dos interesses dos negros descendentes de escravos Estadual 

  Fonte: elaboração do autor  

Anais III Encontro PDPP -  Página 246



17 
 

1ª entrevistada em profundidade: Associação ES em Ação - em sua apresentação 

institucional, o ES em Ação se descreve como uma “instituição atuante e incentivadora 

das boas práticas de desenvolvimento sustentável, formada por empresas, empresários 

e intelectuais que acreditam no Espírito Santo.” (RELATÓRIO ANUAL 2013). Os valores 

descritos no seu propósito são: Democracia, Educação e Construção da Consciência 

Cidadã, Ética e Transparência, Moralização das Relações Público-Privadas, Economia 

de Mercado e Respeito ao Estado de Direito. Os associados do Es em Ação são em sua 

maioria diretores e executivos de grandes e médias empresas situadas no Espírito 

Santo.  A aderência do ES em Ação com o tema do estudo fica explícito quando se 

destaca o seu objetivo de implementação de políticas públicas com alcance econômico, 

político e social, a construção de uma rede de relacionamento empresarial, e de formar 

lideranças que sustentem a formação de ideias inovadoras e coerentes com o futuro 

que planejamos. Não obstante, ser do segmento empresarial não significa 

necessariamente apenas defender os interesses dos empresários.  Um resultado mais 

expressivo das ações desta instituição foi promover a retomada das práticas de 

governança pública ao Estado do Espírito Santo após eleições municipais de 1998.  

Inclusive, sobre as ações associativas e os benefícios para o regime democrático, o 

entrevistado do Es em Ação faz referência diagnóstico do momento político do Espírito 

Santo que culminou na fundação da instituição: 

 

Elementos Constitutivos da Crise Atual (crise no Governo do Es 
ao fim de 1998): a – a crise política e institucional, com perda, 
por parte do governo do estado, de credibilidade e capacidade 
de liderança. b - a situação de ruptura nas relações público – 
privado: crise de interlocução; c- existe uma clara crise de 
representação política, com o descolamento dos representantes 
políticos dos anseios da população. d- ausência de um projeto 
para o Estado e- Ausência de lideranças empresariais com 
capacidade de mobilizar reações à crise. (Documento Síntese 
2002).3 

 

O entrevistado utiliza do conceito de fragmentação e heterogeneidade na sociedade 

para analisar o papel da representatividade política, fazendo uma relação como que 

denomina de representatividade “não-institucional”.  A fragmentação ele justifica através 

das diferenças étnicas e econômicas entre as pessoas.  E essas diferenças levam à 

                                                           
3 Para maiores informações sobre a crise de Governança do ES acessar: 
http://istoe.com.br/40056_O+HE+MAN+CAPIXABA/,  ou solicitar dissertação completa através do 
email :  anselmo.nascimento@uvv.br 
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uma heterogeneidade tanto das demandas quanto das formas como essas demandas 

se manifestam. A isso ele denomina de “grupos de pressão”.   

 
Essa forma de pensamento está muito próxima à forma de 
funcionamento dos “movimentos sociais”.  Ele caracteriza o 
movimento empresarial dentro dessa perspectiva, também como 
uma forma de movimento social.  E nesse momento relaciona a 
prática da representatividade política para explicar o contexto de 
surgimento do ES em Ação.  O ponto interessante nessa visão 
do entrevistado é o fator motivador das demandas associativas, 
independente da origem social da própria organização. 

 

Para o entrevistado um dos problemas políticos no Brasil hoje é a relação institucional 

de representação entre o setor público e o setor industrial, onde o modelo de hoje ainda 

é o modelo concebido na Era de Getúlio Vargas e que isso é um dos entraves para a 

questão democrática.  Ele fala de uma relação de apadrinhamento e defesa de 

interesses próprios, sem uma forma específica de cobrança, chamando a atenção para 

a necessidade de independência e autonomia na gestão das associações.  Isso implica 

em maior capacidade de pressão das associações: 

As estruturas de representação empresarial brasileira são 
estruturas “paraestatais”.  Foram pensadas na época de Getúlio 
(Vargas), como se fosse uma relação meio pelega. Porque as 
federações da indústria recebem recursos do Tesouro, por 
exemplo parte da contribuição de folha de pagamento. Você tem 
essas estruturas que dificultam a autonomia de ação.  O que eu 
quero chamar atenção para isso, o ES em Ação quando foi 
criado, foi concebido como uma ONG, exatamente para sair da 
verticalidade das representações empresariais. 

 

Veja bem, essa questão de representatividade não é só no 
capital político.  É inclusive no campo das organizações 
privadas.  Tanto na indústria, na federação do comércio, o que 
existe de representação é porque o estado estruturou algo que 
é quase...um modelo do século passado......o modelo atual não 
está adequado ao modelo de funcionamento da sociedade. ..a 
Marta Zorzal (professora da UFES) discute essa questão faz 
tempo.  Além de não ter poder de representatividade, são 
estruturas enrijecidas. 

 

2ª entrevista em profundidade - Associação Transparência Capixaba: a Transparência 

Capixaba é uma entidade não-governamental, sem vínculo político-partidário e que não 

recebe verbas públicas.  Criada em 2001 com o objetivo de lutar pela transparência 

pública, combater a corrupção, defender o controle social técnico e da sociedade, 
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defender a participação popular e estimular a conscientização sobre esses temas. A 

proposta inicial foi buscar dar alguma contribuição para ajudar a resolver o problema 

ligado à gestão e gasto público e não esperar somente por uma ação do Estado. 

 

Sobre os conceitos de democracia, representação e participação:   

 

Nós temos um problema sério de crise de democracia 
representativa. Não apenas no Brasil, como também em nível 
internacional. Nós temos uma sociedade muito complexa hoje.  
Interesses e demandas muito amplas.  Uma diversidade muito 
grande de questões que são colocadas, e o poder público tem 
se mostrado incapaz de responder a isso.  Eu fico me 
lembrando, tem um sociólogo americano, Daniel Bell, que faz 
uma discussão sobre a globalização, que diz que “o Estado é 
muito grande para atender as pequenas questões do cidadão, e 
muito pequeno para enfrentar os grandes problemas que a 
humanidade apresenta”.  Então esse é o grande dilema 

 

 

Sobre o objetivo social do instituto, o entrevistado da Transparência Capixaba 

respondeu: 

A população precisa participar até das decisões macro.  Lógico, 
o encaminhamento operacional de como você vai transformar as 
decisões macro em políticas públicas.  É difícil para o cidadão 
participar desse processo.  Com sociedade de massa.  Aqui 
mesmo no município de Vila Velha.  Mas nas questões macro é 
que ainda mais importante. Hoje não acontece essa 
participação.  Ocorre um pouco no processo eleitoral.  Apesar 
de existir uma contaminação por um certo personalismo 
(político), fica uma disputa entre personalidades.  E acaba que 
as discussões fundamentais ficam um pouco perdidas.  Nós 
precisamos construir mecanismos que permitam essa discussão 
de uma forma mais efetiva.  Para o cidadão não se sentir como 
se tivesse dado um cheque em branco.  Seja para o Legislativo 
seja para o Executivo.  Hoje o cidadão vota no seu representante 
e não tem retorno.   

 

A proposta da Transparência Capixaba consiste em mobilizar a sociedade 

capixaba para que os casos de corrupção no Espírito Santo que ficam, muitas vezes, 

sem punição e caem no esquecimento por falta de empenho das autoridades e de 

cobrança social. No entanto, a Transparência não pretende substituir as instituições 

capacitadas para combater a criminalidade e a corrupção, mas sim mostrar à sociedade 

que a administração pública pode funcionar desde que haja controle e que os cidadãos 

exerçam vigilância constante.  O perfil dos associados é predominantemente formado 
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por profissionais ligados à área jurídica, especialmente advogados, juízes, professores 

universitários, jornalistas e membros da promotoria pública. 

 

A aderência das ações da Transparência Capixaba com o tema do estudo fica 

explícito quando se destaca o seu objetivo de lutar pela transparência pública, combater 

a corrupção, defender o controle social técnico e da sociedade, defender a participação 

popular e estimular a conscientização sobre esses temas.   Para a Transparência 

Capixaba a proposta inicial é buscar defender os interesses do cidadão de uma maneira 

específica e da sociedade de uma maneira geral, com relação às práticas de 

governança e utilização dos recursos públicos.  O objetivo da Transparência é promover 

o debate e estimular a participação popular com relação ao uso dos recursos públicos, 

sem com isso ocupar o lugar institucional dos poderes instituídos.   

 

Abaixo segue uma relação entre as ações e resultados alcançados pela 

Transparência Capixaba, primeiro dentro do eixo de direitos civis (a) processos 

eleitorais.  Na perspectiva de estimular o conhecimento do cidadão com relação ao 

processo eleitoral, a instituição lançou em parceria com o Ministério Público do Estado 

do Espírito Santo de Cartilha de Orientação ao Eleitor para Eleições 2004 (70 mil 

exemplares); com relação ao pluralismo político e participação desenvolveu a ação 

chamada “Voto Limpo 2002”, que teve como principal objetivo de esclarecer ações 

ligadas ao combate da corrupção;  na perspectiva de funcionamento do governo – esse 

item é onde a atuação da Transparência Capixaba apresenta resultados expressivos, 

tais como,  em conjunto com a ASES (Associação dos Empresários da Serra) e GAL-

Serra (Grupo de Acompanhamento do Legislativo da Serra) conseguir que os 

vereadores do município da Serra desistissem do aumento de sua verba de gabinete de 

R$ 12.900,00 para R$ 18.000,00. Esse “não aumento” gerou uma economia de 

praticamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) pelo período da legislatura; assim como 

contribuir para a implantação do Pregão Eletrônico no Estado (gerando economia de 

milhões de reais e agilidade nos processos licitatórios, além de redução das 

possibilidades de corrupção no processo). 

 

3ª entrevista em profundidade - Associação Quilombola: segundo o INCRA, as 

comunidades quilombolas são grupos étnicos – predominantemente constituídos pela 

população negra rural ou urbana –, que se auto definem a partir das relações com a 

terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais 

próprias. Estima-se que em todo o País existam mais de três mil comunidades 

quilombolas. Até a década de 1970, na região do Sapê do Norte, como era conhecida a 
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região nordeste do estado do Espírito Santo – municípios de Conceição da Barra e São 

Mateus – existiam cerca de 10 mil famílias negras rurais, reunidas em aproximadamente 

100 comunidades. Hoje, restam apenas cerca de 1.500 famílias negras rurais, reunidas 

em 20 comunidades, que vêm resistindo a todo tipo de pressão para manterem suas 

minúsculas propriedades e sua cultura.  

 

Para a entrevistada desta instituição, a maior luta é pelo reconhecimento dos 

moradores da sua comunidade pelo título de cidadão.  A luta pela democracia nesse 

momento tem o foco para a garantira de direito ao acesso mínimo aos serviços do 

estado: 

 

Existe a questão da estruturação do movimento. O CONAQ que 
existe há 20 anos. Focou mais na organização da estrutura do 
movimento e menos na organização das próprias comunidades. 

Hoje o reconhecimento ao movimento Quilombola existe.  Todos 
os espaços reconhecem, na Universidade Federal do Espírito 
Santo tem muita gente fazendo pesquisa, na conversa com as 
pessoas, tem as políticas do governo. 

  

A aderência das ações da comunidade do Sapê do Norte com o tema do estudo 

fica explícito na sua luta pela conquista ao direito de cidadania, através do 

reconhecimento da sua herança com as terras que ocupam e com o passado de 

escravidão ao qual os ancestrais da comunidade foram submetidos.   A entrevistada do 

Sapê do Norte deixa claro que a proposta inicial é buscar defender os interesses básicos 

(direito a saúde, educação, benefícios sociais como qualquer brasileiro).  

 

A entrevistada avalia como positivo o crescimento quantitativo das comunidades 

reconhecidas “não podemos nem ser mais considerados como minoria, somos muitos”.  

Por outro lado, a preocupação com o título da terra tirou o foco do movimento na 

organização das próprias comunidades, especialmente para as questões produtivas de 

geração de trabalho e renda.  Esse problema tomou dimensões maiores e afeta inclusive 

a imagem do próprio movimento Quilombola.   A entrevistada considerou esse fato um 

erro estratégico na condução do movimento.  

 

A gente ficou preocupado com essa questão da terra e 
esquecemos das famílias nas comunidades. Isso não é bom. O 
título é condição para começar a garantir a terra, mas não 
garante automaticamente. É porque se consegue áreas maiores, 
mas isso criou um impasse jurídico.  Tem terras quilombolas 
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dentro da base espacial de Alcântara, no Maranhão.  Isso não 
vai se resolver. Agora virou um problema constitucional.  Essa 
questão está para ser votada inclusive pelo STF. A gente agora 
nem sabe como vai ficar. 

 

Eu considero isso um erro estratégico do movimento.  Abriu 
demais a questão do reconhecimento das terras e deveria ter 
priorizado áreas menores, menos conflituosas, para garantir o 
título em situações menos complexas de negociação...Sem falar 
na questão que a comunidade Quilombola aparece na mídia 
sempre como uma questão negativa, que quer tomar terra de 
outras famílias.  E não é assim.  Isso acontece em áreas mais 
conflituosas. 

 

Tem muita coisa agora que está vinculada a questão do título da 
posse, inclusive acesso a programas de incentivo para produção 
agrícola.  Então tudo ficou atrelado a esse título e nada se 
desenvolve. 

 

Por outro lado, o reconhecimento da comunidade através do Decreto Nº 4.887 trouxe o 

sentimento de incorporação cidadã às pessoas.  Contando inclusive com repasses 

financeiros institucionais para os municípios onde as comunidades se localizam, com 

percentuais para a saúde e educação.  Nesse aspecto é possível identificar outro ganho 

do movimento, onde a reivindicação associativa foi capaz de promover a inclusão formal 

de toda uma comunidade com ganhos concretos em áreas como a saúde e a educação. 

É um título de cidadania.  A comunidade passa a existir a partir 
dessa certidão.  Tem repasse de recursos para a saúde e 
educação do município. 

A entrevistada relata a sua passagem (que também ocorreu com outras pessoas) das 

atividades de dentro no movimento para a incorporação aos cargos institucionais, 

visando ajudar na formalização das conquistas para as comunidades Quilombolas.  Ela 

enxerga nesse movimento reflexos positivos num primeiro momento, pois através dos 

cargos exercidos os representantes dos movimentos passam a conhecer o trâmite 

jurídico dos processos, o que vai ajudar em reivindicações futuras; conseguem ter 

acesso a informação de maneira irrestrita e assim entender melhor a estrutura de 

funcionamento do setor público.  Relata também o acesso ao centro do poder (Brasília), 

das conquistas nacionais e do ganho de velocidade em articular os interesses, uma vez 

que é possível eliminar o contato com outros representantes políticos, especialmente 

vereador e deputado. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 252



23 
 

 

Quando cheguei no INCRA é que pude entender o 
funcionamento dos problemas.  É bem diferente de como a gente 
pensa inicialmente.  Isso foi importante para conscientizar as 
pessoas na comunidade.[...] a gente entende como é complexo 
alguns processos.  A gente até vê algumas coisas que são feitas 
para não se resolver mesmo. 

 

A nossa ida para Brasília também foi importante. A minha 
geração conseguiu conhecer instituições que as pessoas da 
geração anterior não conseguiram.  Então a gente encurtou o 
tempo para efetivar as conquistas.  Como a gente estava lá em 
Brasília, não precisou mais da intervenção de vereador, até isso 
ajudou. 

 

Por outro lado, a entrevistada afirma que essa institucionalização tirou do próprio 

movimento lideranças que eram importantes para estruturar as comunidades. Com o 

passar dos anos essas pessoas acabaram se “institucionalizando” também, porque 

precisam dar conta de responder às demandas de onde trabalha, e isso provoca o 

distanciamento dessa pessoa com as bases. Se o movimento não tiver a preocupação 

de formar novas lideranças, o próprio movimento acaba perdendo força com 

desdobramentos sérios para a continuidade do processo de fortalecimento das 

comunidades. 

 

Essa nossa ida para as instituições acaba prejudicando o 
movimento.  Querendo ou não a gente perde o contato com a 
base. Se não tiver uma preocupação em formar novas lideranças 
o movimento se enfraquece. É ruim para as crianças de hoje da 
comunidade.  Eles não tem mais contato com aquelas pessoas 
que defendiam as famílias. Eu vou no Sapê do Norte algumas 
vezes no ano.  Até a imagem que as pessoas tem de mim muda. 

 

 

A análise dos estatutos das associações entrevistadas chamam a atenção para 

seus respectivos perfis serem todas de instituições não governamentais, não terem 

vínculo político e partidário e, terceiro, não receberem verbas nem do setor público e 

nem do setor privado, o que garante a autonomia reivindicativa.  Essas três 

características ao mesmo tempo em que fazem parte do conceito jurídico de uma 

associação, afasta o associativismo dos critérios que definem a teoria deliberativa, que 

determina uma relação mais integrativa com o setor público. Pelas entrevistas 
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realizadas o associativismo exige um grau de independência e de autonomia em suas 

ações que a deliberação (decidir junto com o poder público) não permite. 

 

Por outro lado, a prática associativa encontra limites em sua esfera de atuação 

e de influência.  Por exemplo, o Movimento ES em Ação ter decidido intervir no quadro 

político estadual não deu à associação o poder de determinar o vencedor no processo 

eleitoral.  E ter contribuído com o Plano Estratégico do ES não deu ao ES em Ação 

autonomia para decidir sobre as decisões governamentais. 

 

A primeira impressão deixadas nas entrevistas é que as associações podem ser 

descritas como mecanismos de defesa ao regime democrático, funcionam de maneira 

independente e estão sempre prontas a atuar à medida que alguma ameaça ao sistema 

aparece: a Transparência Capixaba e o ES em Ação surgem no mesmo momento 

político e pelas mesmas razões, porém com objetivos institucionais diferentes.  O 

Movimento Quilombola por sua vez surge para legitimar uma história e integrar na 

perspectiva cidadã um segmento social específico da sociedade. 

 

Os próprios entrevistados alegam em suas entrevistas essa característica da 

prática associativa, em agir em defesa dos princípios democráticos. Essa constatação 

remete a outra pergunta:  em que medida a atuação associativa reforça o regime 

democrático?  Uma resposta direta a essa pergunta nos parece de certa forma 

arriscada.  Nos parece arriscada por conter em sua gênese uma aparente contradição, 

que poderá ser explicada através de outra pergunta:  o associativismo age em defesa 

dos princípios democráticos ou, por outro lado, o associativismo age em defesa de 

interesses específicos de grupos sociais?  Não poderia ser essa atividade (a defesa de 

interesses específicos) em essência, o próprio espírito da prática democrática?  Um 

crítico observador poderá então contra argumentar:  então poderiam existir grupos com 

interesses específicos em acabar com o próprio regime democrático?  Sim, poderiam 

existir e existem.  Esse é um risco que a própria democracia permite existir.  Aja vista a 

Alemanha do início do século passado. 

 

As ações associativas ora são fortalecidas pelo status quo do regime político e 

ora acabam fortalecendo esse mesmo status quo, num movimento nem sempre simples 

de se observar, aparentemente contraditório, mas que faz sentido se pensarmos o 

regime democrático enquanto processo, enquanto mecanismo vivo sempre em busca 

de melhorias.  Assim nos parece ser a atuação do associativismo enquanto mecanismo 

de participação e de representação política.  Uma prática reivindicatória em busca de 
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direitos que possam garantir, em última análise, a própria manutenção do regime 

democrático. 

 

Essa questão da representação política merece um parágrafo especial, na 

medida em que na gramática política atual a representação é atribuída a uma decisão 

eleitoral através do voto.  Não obstante, a prática associativa é legitimada não 

necessariamente através do voto e sim respaldada na sua formação jurídica, garantida 

por lei na Constituição Federal. 

 

Torna-se importante descrever essa relação entre participação e representação 

política através da prática associativa.  Por um lado os entrevistados afirmam existir uma 

crise de representatividade no sistema político democrático e essa crise parece ser um 

dos pontos de atuação do associativismo, que seja trabalhar as questões de baixo para 

cima, tentando apoiar o sistema político e institucional na solução tanto das pequenas 

quanto das grandes questões.  Por outro lado, a atuação das associações é limitada 

pela sua representatividade não passar pelo crivo do voto conforme a eleição 

constitucional, não havendo portanto a legitimidade soberana do voto para as suas 

ações e sim uma legitimidade jurídica constitucional (limitada ao seu escopo de atuação 

prevista no próprio estatuto das instituições).  Esses limites na atuação das associações 

faz com que elas precisem encontrar respaldo em ferramentas de negociação junto aos 

poderes instituídos para fazer valer as suas pautas de reivindicações. 

 

As entrevistas foram importantes na melhoria do entendimento sobre a visão do 

movimento associativo com relação à sua postura diante dos poderes instituídos.  O 

movimento associativo pesquisado se enxerga de fato como uma instância de 

participação e de representação política local e os resultados das suas ações reforçam 

essa percepção.   

 

 
Considerações finais 

 

Esse artigo procurou discutir o associativismo numa perspectiva de contribuição 

ao regime político democrático vigente, debatendo qual a importância do associativismo 

enquanto ferramenta de participação política, qual a representatividade nacional das 

associações através da análise de dados secundários e os exemplos de ações 

concretas do associativismo através de estudos de caso junto à três associações com 

atuação no Espírito Santo. 
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As associações pesquisadas apresentaram exemplos concretos de ações e de 

conquistas institucionais em função das suas respectivas ações: o ES em Ação cita o 

acompanhamento de um processo eleitoral como forma de reestabelecer o quadro de 

governança do poder político local; a Transparência Capixaba cita a presença da 

adoção de novas práticas governamentais para permitir o acesso irrestrito do cidadão 

comum a qualquer informação sobre os gastos públicos, atitude que levou a própria 

gestão pública a rever as suas práticas de gestão, possibilitando assim maior 

aproveitamento dos recursos públicos; a comunidade do Sapê do Norte fala do 

reconhecimento da cidadania do negro que mora nas comunidades Quilombolas, 

contando com repasses financeiros institucionais para as prefeituras onde as 

comunidades estão inseridas. 

 

Esses três exemplos procuram evidenciar a utilidade do associativismo em 

ajudar no monitoramento das práticas do poder público institucionalizado e que não 

necessariamente as associações precisam estar dentro do poder instituído para realizar 

tais práticas.  Aliás, o fato de estarem afastadas das instituições formais é o que permite 

a essas associações uma postura de reivindicação mais concreta. 

 

A análise empírica das informações permitiram identificar que o funcionamento 

da associação não necessariamente guarda vínculo direto com a questão social, no que 

se refere por exemplo a distribuição de renda e redução das desigualdades sociais.  As 

entrevistas realizadas indicam que o associativismo guarda vínculo com a questão de 

defesa de interesses.  A Transparência Capixaba tem como objetivo evitar a corrupção.  

O ES em Ação tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social.  Os 

Quilombolas querem que o reconhecimento se transforme em benefícios historicamente 

negados a eles.  O associativismo não necessariamente nasce com o espírito de 

combater a desigualdade social.  O associativismo também é motivado para colaborar 

na resolução dos problemas de funcionamento dos poderes instituídos, em outras 

palavras, um problema que o associativismo enxerga como uma ameaça direta para a 

sociedade.  

 

O associativismo estudado usa dos critérios democráticos de direito civil e de 

liberdade individual para garantir a sua pauta de reivindicações, ao mesmo tempo em 

que fortalece esses mesmos critérios dentro do regime político.  Essa característica do 

associativismo leva a reflexão sobre um novo indicador da qualidade democrática, que 

seja quantitativamente o número de associações de natureza reivindicatória, suas áreas 
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de atuação e as conquistas para a sociedade de tais ações e, do ponto de vista 

qualitativo, mensurar as razões pelas quais o associativismo nasce e se mantém tão 

vivo no seio da sociedade, sendo conduzida por grupos de indivíduos das mais diversas 

formações profissionais e sociais. 

 

Em função da metodologia de pesquisa adotada (estudo exploratório e estudo 

de caso com ênfase em entrevistas individuais) todas as considerações realizadas 

nesse momento não possuem poder de generalização para o setor associativo.  Ou 

seja, as informações não são conclusivas acerca do tema.  Serão necessárias novas 

pesquisas dada a importância das informações levantadas.  Por exemplo, uma das 

questões de pesquisas que poderão ser trabalhadas a posteriori é se o movimento 

associativo aconteceria mesmo se a representação institucional fosse aprovada.  Em 

outras palavras, mesmo se a crise institucional que originou duas das associações 

entrevistadas não tivesse acontecido, o movimento associativo aconteceria 

independente da avaliação sobre o quadro político institucional? 

 

Ademais é possível pensar numa agenda de pesquisa que tenha como objetivo 

investigar o perfil de formação dos associados; as áreas de atuação e as práticas 

associativas no Espírito Santo; a visão dos líderes das associações com relação à 

participação e representação política; identificar os principais gargalos na manutenção 

do associativismo e nas perspectivas futuras; identificar as oportunidades e ameaças 

ao associativismo, para ficar em alguns exemplos de questões pertinentes que surgiram 

ao longo da pesquisa desta dissertação. Outra linha de pesquisa é a caracterização do 

setor, a partir de uma classificação das atividades que possam de fato diferenciar as 

associações de outras instituições não governamentais mas que possam, sobretudo, 

diferenciar as atividades dentro das próprias associações que tem como finalidade a 

defesa de algum interesse específico. 
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Resumo  

Nesta comunicação, propomos abordar a entrada dos imigrantes de baixos recursos 

no cenário político e institucional da cidade de São Paulo, no período democrático, a 

partir de uma análise da atuação das organizações civis em seu nome. Em um 

contexto marcado pela multiplicação das inovações democráticas, as organizações 

civis passaram a exercer atividades que extrapolam o exercício da pressão política, 

destacando-se sua inserção nas novas estruturas de representação 

extraparlamentares e na cogestão de políticas sociais. Circunstâncias que trazem 

para o centro do debate, da perspectiva da teoria democrática, a problemática da 

legitimidade das relações de representação que estabelecem com as estruturas 

estatais e com os grupos representados. Nesse sentido, propomos uma análise de 

quatro tipos de organizações civis (dos próprios imigrantes, religiosas, de defesa dos 

direitos humanos e internacionais), tendo em vista desvendar os processos de 

construção de capacidades de atuação junto às estruturas institucionais do governo 

municipal, bem como a construção dos conteúdos da representação e das relações 

de prestação de contas junto aos imigrantes em nome dos quais atuam.    

 

Palavras – Chave  

participação política; prestação de contas; organizações civis 
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Introdução 

Nesta comunicação, propomos a consideração de um desdobramento de 

pesquisa de pós doutorado desenvolvida no Centro de Estudos da Metrópole (CEM), 

entre 2014 e 2016, com financiamento da Fapesp, sobre a entrada dos imigrantes 

de baixos recursos no cenário político e institucional da cidade de São Paulo, no 

período democrático1.  

Desde a redemocratização, o Brasil – e, em especial, a capital paulistana – 

vem assistindo a uma ampliação do número de organizações em defesa dos 

imigrantes e de arenas políticas, espaços e estruturas institucionais abertos à 

participação de representantes das novas populações que passaram a chegar ao 

país no período2. Entretanto, ainda são pontuais os estudos acadêmicos sobre a sua 

entrada no cenário político e institucional dos principais destinos dessas migrações, 

como é o caso da cidade de São Paulo (STEFFENS & MARTINS 2016; LEÃO & 

DEMANT, 2016, JUBILUT, 2015; AMIRITH, 2015)3.   

De maneira geral, os recém chegados, em especial aqueles em situações de 

vulnerabilidade, diferenciam-se da população nacional de um país, tanto de fato, 

quanto de direito. De fato, porque, em sua maioria, desconhecem a língua e os 

códigos culturais dos países de destino, bem como os canais e regras, formais e 

informais, da participação política. E, de direito, porque possuem status transitórios 

																																																								
1 Trata-se de pesquisa que compõe uma trajetória de estudos sobre as novas migrações 
internacionais para a cidade de São Paulo (FREITAS, 2011; 2012, 2013 a; 2013b; 2014; 
BEHERAN & FREITAS, 2012). E, ao mesmo tempo, inaugura uma nova agenda de pesquisa 
a partir dos diálogos e debates com os pesquisadores do Núcleo de Democracia e Ação 
Coletiva (NDAC), do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). 
2 Sobre os denominados novos fluxos migratórios para o Brasil, que se constituem a partir 
dos anos 1980, ver: ASSIS & SASAKI 2001; BAENINGER 2005; PATARRA 2005; PATARRA 
& BAENINGER 2006. De acordo com a CPMIg (Coordenação de Políticas para Migrantes da 
Prefeitura de São Paulo) estima-se que vivem atualmente na cidade cerca de 350 mil novos 
imigrantes. Em recente pesquisa, financiada pelo IPEA, sobre os obstáculos para a 
efetivação dos direitos dos imigrantes, apátridas e refugiados no Brasil, Jubilut (2015) 
contabilizou: 175 organizações e estruturas institucionais da sociedade civil distribuídas em 
todo o país, voltadas direta ou indiretamente para essas populações, sendo duas dessas 
estruturas redes de organizações de amplitude nacional e mais 11 organizações 
internacionais. Da perspectiva das estruturas institucionais voltadas direta ou indiretamente 
para as novas populações, contabilizando-se aí além dos conselhos, coordenações e 
estruturas de acolhimento, aberturas institucionais dos mais diversos tipos, nos mais 
diversos órgãos e estruturas dos poder público, o estudo mapeou: 374 no país. E, em São 
Paulo, foram mapeadas 36 instituições da sociedade civil e 21 aberturas institucionais (ver 
apêndice D, do estudo de Jubilut).   
3 Em pesquisas na base Scielo com variações de combinações com as palavras-chave 
“imigrantes”, “política”, “política pública”, “integração de migrantes”, “migrações 
internacionais” foram encontradas uma média de 57 referências. Dessas, apenas as 
referências supracitadas dizem respeito à inserção dos novos imigrantes no cenário político 
e institucional da cidade de São Paulo.  
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ou provisórios de permanência, que vem acompanhados por restrições ao pleno 

exercício dos direitos civis, políticos e sociais garantidos aos cidadãos nacionais4. 

Circunstâncias que impedem sua entrada imediata ou individualizada nas estruturas 

político-institucionais das sociedades de destino. Adquirindo centralidade, no debate 

internacional sobre a participação política dos imigrantes, a atuação de 

organizações dos próprios imigrantes e de organizações nacionais e internacionais 

em prol dos imigrantes (AGRELA & DIETZ 2006; BERGER et. al. 2004; 

BLOEMRAAD 2005; CAPONIO 2005; ESCALA-RABADÁN 2014; HOOGHE 2005; 

KOOPMANS 2004; LACOMBA 2016; MORALES et. All 2010; MORALES & 

GONZALEZ 2006; PEREZ 2004; TORAL 2010; VEREDAS 2003; VERTOVEC 1998).   

No Brasil, a entrada dos imigrantes no cenário político institucional mediada 

pelas organizações civis ocorre no bojo de processos de mudança institucional mais 

amplos, no pós redemocratização, marcados pela descentralização da estrutura 

federativa com a transformação do município em ente federativo, pela multiplicação 

das interfaces sócio-estatais institucionalizadas e pela ampliação das parcerias 

público-privadas na elaboração, execução e avaliação de políticas sociais.  

 Tendo em vista flagrar as nuances dos processos de institucionalização de 

atores sociais em defesa dos direitos dos imigrantes nas estruturas político 

institucionais da cidade de São Paulo, em meio a essas mudanças no contexto 

político institucional mais amplo, foi proposta, durante o pós doutorado desenvolvido 

no CEM, a perspectiva analítica dos domínios de agência (GURZA-LAVALLE et all 

2012; GURZA-LAVALLE & SZWAKO 2015), desenvolvida em diálogo com o neo-

institucionalismo histórico e com a macro-sociologia histórica comparada inscritos no 

polity approach (SKOCPOL 1992). A mobilização dessa perspectiva analítica nos 

possibilitou descrever os processos de formação de encaixes institucionais pelas 

organizações civis e seus representantes nos governos municipal e estadual, entre 

os anos 1980 e 2010, bem como a forma e o conteúdo da estrutura de coalisões 

políticas em prol dos imigrantes, destacando-se suas segmentações e formas de 

articulação tecidas, em sua atuação, entre os diversos níveis de hierarquia política 

presentes na cidade de São Paulo (FREITAS, 2017).   

																																																								
4 Os status que os imigrantes podem possuir em um país e seus respectivos direitos e 
restrições dependem das legislações nacionais. E costumam incluir, por exemplo, as 
seguintes classificações: irregulares e/ou ilegais, residentes provisórios, residentes 
permanentes, refugiados, apátridas etc.   
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 Nesta comunicação, apresentaremos uma problematização inicial de uma 

questão de pesquisa emergente a partir dos primeiros resultados dessa pesquisa de 

pós doutorado, relativa à legitimidade da atuação das organizações civis no interior 

do domínio de agência mapeado, em vista dos princípios democráticos da 

autodeterminação e da inclusão. Essas organizações atuam no espaço público das 

democracias contemporâneas em nome de outras pessoas – nesse caso, dos 

imigrantes. E passam a desempenhar, ademais das atividades comumente 

realizadas de pressão política para a obtenção e ampliação de direitos e de 

assistência aos recém chegados, as atividades de representação política, nas novas 

arenas e estruturas de diálogo sócio-estatal extraparlamentares (conferências, 

conselhos, corpos consultivos etc) e de cogestão de políticas sociais (em parceria 

com órgãos públicos, atores econômicos, organizações de responsabilidade social, 

organizações internacionais etc).   

 No debate internacional sobre a atuação das organizações civis em prol dos 

imigrantes nessas novas estruturas de representação e cogestão de políticas sociais 

destaca-se a mobilização de parâmetros provenientes do debate sobre participação 

social para a avaliação da legitimidade (da perspectiva democrática) dessa atuação. 

Opondo, nas análises, a participação ideal a ser realizada por meio da atuação de 

representantes de pequenas associações dos próprios imigrantes no interior das 

quais estabelecer-se-iam relações de participação direta à realidade da 

representação realizada por organizações progressivamente burocratizadas e 

profissionalizadas, cujas principais lideranças e equipe nem sempre são os próprios 

imigrantes embora atuem em prol dos imigrantes. (AGRELA & DIETZ 2006; 

CAPONIO 2005; HOOGHE 2005; LACOMBA 2016; MARTINELLO 1999; PÉREZ 

2004; TORAL 2010; VEREDAS 2003, VERTOVEC 1998)5.  

Tendo em vista superar as dicotomias implicadas nessas análises, entre 

“organizações de imigrantes versus organizações em prol dos imigrantes”,  

“representação versus cooptação” e “protesto/disputa por direitos versus governança 

neoliberal”, propomos deslocar o ponto de partida da avaliação da atuação dessas 

organizações. No lugar dos parâmetros da participação, os parâmetros da 

representação ou, ainda, da intermediação política na análise da legitimidade da 

atuação das organizações civis (GURZA-LAVALLE 2011; GURZA-LAVALLE & 

CASTELLO 2008; GURZA-LAVALLE et all 2006; GURZA-LAVALLE & ISUNZA 
																																																								
5 Além das organizações civis dos próprios imigrantes (ou, ainda, de determinados grupos de 
imigrantes) atuam em seu nome organizações autóctones dos mais diversos tipos (católicas, 
beneficentes, de direitos humanos etc) e organizações internacionais. 
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2010; INSUNZA & GURZA LAVALLE 2013; GURZA LAVALLE & ZAREMBERG 

2014). 

  Nas próximas duas seções, apresentaremos, inicialmente, o deslocamento 

analítico indicado a partir do cotejo do debate internacional sobre a atuação das 

organizações civis nas estruturas de participação social extraparlamentares. E, 

posteriormente, algumas indicações do estudo de caso a ser realizado na cidade de 

São Paulo.     

1 - Da perspectiva da participação para a perspectiva da representação na 
avaliação da atuação pública das organizações civis 

 
“La consideración de tales estructuras [corpos consultivos 
extraparlamentares] como forma de representación indirecta de la 
población inmigrante a través de demandas y presiones sobre el 
poder y como vía de participación en los asuntos públicos alternativa 
a la institucional (voto electoral) es totalmente errónea si atendemos 
al funcionamiento interno de las organizaciones consideradas: si no 
existen procesos de participación dentro de la asociación, 
difícilmente contribuirá a su articulación en ámbitos mayores. (…)La 
incorporación de la población extranjera a la vida política del país, 
por tanto, no se da en medida alguna y no se dará si se continúa 
procediendo "desde arriba", sin atender al modo en que se verifica la 
relación entre los inmigrantes y "sus" asociaciones, a las formas 
reales de organización y asignación de autoridad en cada grupo y a 
las prioridades vitales de aquellos a quienes se pretende dar voz” 
(VEREDAS 2003: 221, colchetes adicionados por mim). 
 
“Vocalizar publicamente interesses ou falar em nome deles é prática 
comum das ações de protesto e das expressões de ação coletiva 
para as quais a sociologia política e a ciência política utilizaram 
outros conceitos que não o de representação, embora se tratasse de 
modalidade de representação de facto. Contudo, a vocalização de 
interesses sociais como incumbência associada a uma posição 
institucional constitui exercício de funções de representação política 
de jure. Assim, as inovações institucionais das últimas décadas 
emergem como caso extraordinário de pluralização da 
representação política.(...) Quando olhados como instâncias de 
representação extraparlamentar, os espaços chamados de 
participativos ganham outra conotação: são parte de um processo de 
pluralização institucional da democracia, mas, simultaneamente, 
admitem questionamentos a respeito da legitimidade dos novos 
atores da representação” (GURZA-LAVALLE, 2011:15). 
 

Embora as duas citações estejam inseridas em debates distintos, 

ambas têm em comum a problematização da legitimidade da representação 

realizada pelos atores da sociedade civil nas novas estruturas 

extraparlamentares de participação, controle e cogestão de políticas, 

emergentes nas democracias contemporâneas. Entretanto, enquanto Gurza-

Lavalle propõe abordar essas instâncias como estruturas de representação 
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(diferenciando-as, portanto, do governo representativo); Veredas encontra-se 

no registro da participação como horizonte normativo crítico de avaliação da 

legitimidade da atuação dos atores civis (as organizações) nessas novas 

experiências de representação democrática.   

Para Veredas, bem como para parte importante da literatura 

internacional revisada até o momento, quanto maior a distância ou, ainda, os 

níveis de intermediação entre o imigrante e as estruturas político-

institucionais, maiores as distorções de sua voz. Voz que, devido às 

especificidades de sua condição nas sociedades de destino (com diferenças 

de fato e de direito em relação à maioria da população nacional), encontra 

uma série de limitações para a sua expressão na esfera pública.  

Conforme pôde constatar Ralph Grillo (1985), em etnografia realizada 

entre 1974 e 1976, na cidade de Lyon, na França, nem o próprio pesquisador 

consegue, muitas vezes, ter acesso direto à voz dos imigrantes recém 

chegados em situações de vulnerabilidade 6 . Essas populações seriam 

inseridas em uma série de estruturas, instituições e políticas estabelecidas 

pelas sociedades de destino – a partir da atuação de uma multiplicidade de 

organizações civis – por meio das quais sua voz seria traduzida7. Tradução 

																																																								
6 Inicialmente, o objetivo do autor era o de realizar uma etnografia sobre uma comunidade de 
novos imigrantes, provenientes da região do Maghreb, em Lyon. Porém, as dificuldades de 
comunicação com a população, o levaram a formular a hipótese de sua marginalização pela 
sociedade francesa. Hipótese que o levou a focalizar, ao invés dos imigrantes em si, as 
instituições e organizações que passaram a se ocupar, direta ou indiretamente, da questão 
migratória na cidade. É interessante notar que Grillo escrevia em um momento de transição, 
nos países da Europa ocidental, em relação à recepção de migrantes internacionais. Após as 
políticas de recrutamento e de incentivo às migrações de nacionais das colônias e ex-
colônias europeias, no pós guerra, em meio à reconstrução europeia, iniciava-se, durante os 
anos 1970, um processo de reversão da política anterior: com o lançamento de acordos e 
políticas de repatriação. Entretanto, paralelamente, as migrações internacionais ilegais 
seguiram aumentando e se diversificando a partir dos anos 1980 e os migrantes anteriores 
não retornaram. Em resposta, destaca-se, nesse momento, de acordo com a literatura, a 
emergência, nos governos locais europeus, de uma série de iniciativas voltadas para a 
incorporação política dos novos imigrantes, destacando-se diversas modalidades de corpos 
consultivos extraparlamentares (MARTINELLO 1999).  
7 "There is, therefore, a complex network of connections between these associations and 
institutions and the local 'power elite', at the center of which, in all senses, is the state, which 
has the key role of coordination. (…)A wide range of organizations are involved, of several 
different types, engaged in many different social milieus: housing - hostels, cités de transit, 
HLM - education, alpha, social services, industry, and so on. They also range across the 
political spectrum and include conservative bodies such as the MTE as well as leftists such 
as ACFAL. The views expressed are inevitably different, sometimes radically different, 
refractions of the immigrant view point. Representation via this method means that immigrant 
voice is processed through the organizational structure of the different institutions and the 
ideological perspectives of their personnel" (GRILLO, 1985: 263). 
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ou, ainda, representação que, de acordo com Grillo, define as identidades, os 

problemas enfrentados e as formas mais legítimas de solucioná-los da 

perspectiva do poder público, sendo, portanto, central a consideração, no 

caso dos imigrantes, sobre quem é efetivamente representado, por quais 

meios e como é avaliada essa representação8. 

Entretanto, embora a linguagem da representação seja central no 

debate sobre a integração dos novos imigrantes nas sociedades de destino, 

as análises contemporâneas revisadas acerca da atuação das organizações 

civis nas novas estruturas democráticas partem dos parâmetros da 

participação. Associando, justamente, a realização dos princípios 

democráticos da autodeterminação e igualdade à participação direta dos 

indivíduos.  

Nesse sentido, o debate internacional sobre a representação exercida 

pelas organizações civis nas estruturas de participação e controle 

extraparlamentares estabelecidas pelos governos nacionais e locais, destaca: 

i) clientelismo nas relações entre as organizações e as estruturas político-

institucionais9; ii) cooptação das organizações e/ou de suas lideranças pelos 

interesses estatais 10  e; iii) fragilidade institucional que pode, inclusive, 

																																																								
8 "The point is this: if the situation of immigrants is "represented" as problematic — perceived, 
conceived, analyzed, and finally handled in terms of the "problems" that immigrants pose or 
are believed to experience - and these "representations" are taken into the institutional 
system through which policies are formulated and implemented, then we must examine who 
presents the "representations," that is, whose view is "represented" in a political sense, by 
what means, and how evaluated (GRILLO, 1985: 2). 
9  “La reflexión de Merton sobre la máquina o "pandilla" política y su deriva hacia el 
caciquismo resulta aquí especialmente iluminadora: el cacique (identificado en nuestro 
trabajo con los dirigentes de las asociaciones de inmigrantes), merced a su proximidad a 
ciertos grupos en situación de necesidad (en nuestro caso, los inmigrantes) y a su cercanía a 
los organismos oficiales (es decir, los departamentos gubernamentales encargados de 
gestionar la política migratoria en los distintos ámbitos territoriales), proporciona a los grupos 
de inmigrantes una serie de servicios que no obtienen a través de los canales oficiales —
llámese normalizados. (…) Obviamente, no está en la intención de la Administración pública 
que los fondos destinados a tales asociaciones sean gestionados desde la discrecionalidad 
de sus dirigentes, pero podría decirse que, de hecho, las asociaciones de inmigrantes 
convierten al inmigrante en ciudadano ante al Estado, y en súbdito ante ellas" (VEREDAS 
2003:217). 
10 Em artigo de divulgação científica dos resultados parciais da primeira grande pesquisa 
comparada sobre as formas de participação política dos imigrantes em 14 cidades europeias, 
financiada pela UNESCO, durante os anos 1990, Multicultural Policies and Modes of 
Citizenship in European Cities, Vertovec enumera os seguintes problemas identificados pela 
literatura acerca dos corpos consultivos extraparlamentares locais: “Other problems 
surrounding city-based consultative institutions are that: these are sometimes used as an 
excuse for not extending the vote to resident immigrants (…); they may be cited as a reason 
for keeping immigrant/ethnic minority issues off the core local authority agendas (…); such 
institutions may be allowed to function merely for the benefit of ‘paternalistic white councils’ 
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promover o afastamento dos imigrantes das estruturas político institucionais 

das sociedades de destino11.   

Diante da centralidade das organizações civis na incorporação política 

dos imigrantes nas novas estruturas político-institucionais, as expectativas de 

participação direta também são deslocadas por parte do debate revisado 

para as relações entre os representantes das organizações e aqueles em 

nome dos quais atuam. Podemos vislumbrar esse deslocamento, por 

exemplo, no debate espanhol acerca da atuação das organizações que 

acabaram por ser incorporadas às estruturas de representação e cogestão de 

políticas sociais (PERES, 2004; VEREDAS, 2003; TORAL, 2010; LACOMBA, 

2016). Destacando-se a experiência de participação dessas organizações no 

Fórum para a Integração Social dos Imigrantes12. A primeira experiência de 

representação extraparlamentar dos imigrantes a nível nacional no país. 

Para os autores supracitados, as mudanças organizacionais geradas 

pela ampliação das atividades e funções das organizações são analisadas 

como processos de burocratização, de profissionalização e de perda de sua 

autonomia. Processos que culminariam no aumento da diferenciação e da 

distância entre representantes e representados. Trata-se de um diagnóstico 

que repõe, em seus próprios termos, um entendimento sobre as 

organizações civis compartilhado por parte da literatura sobre movimentos 

																																																																																																																																																															
(…); by co-opting ethnic leaders into state-sponsored structures, these leaders are made co-
responsible for administrating state policies (…). Many – especially young, so-called second 
generation – ethnic minority members often feel frustrated with the limited influence of such 
bodies, which are perhaps not the most appropriate or effective arenas for appropriating more 
direct forms of political power (…)” (VERTOVEC, 1998: 193-194, grifos próprios). 
11 As questões vislumbradas por Vertovec são repostas, mais recentemente, pelo diagnóstico 
produzido para a área de participação política pelo índice de integração dos imigrantes 
(MIPEX 2015). Dos 38 países que compõem o índice (todos os países da União Europeia e 
mais: Austrália, Canadá, Islândia, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Noruega, Suíça, 
Turquia e Estados Unidos), foram identificados corpos consultivos extraparlamentares locais 
em 24 países, corpos consultivos nacionais em 13 países e um corpo consultivo regional 
(referente à UE). O MIPEX foi elaborado, com financiamento da OIM e a UE, a partir de 167 
indicadores referentes a políticas de integração dos imigrantes em 8 áreas diferentes 
(mobilidade no mercado de trabalho, reunião familiar, educação, saúde, participação política, 
residência permanente, acesso à nacionalidade e políticas anti-discriminação) .Ver: 
HUDDLESTONE et. al. 2015.  
12 Esse fórum, criado em 1994, é um corpo consultivo formado para a gestão da política de 
imigração. para os imigrantes residentes na Espanha,. Possui uma média de 30 cadeiras, 
sendo que 8 diretamente destinadas a associações de imigrantes e refugiados. As 
associações são selecionadas segundo critérios definidos pela administração pública. 
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sociais: como formas de institucionalização da ação coletiva opostas à 

mobilização efetiva13.  

Nesse sentido, de acordo com esse debate, enquanto, por um lado, a 

ampliação e complexificação das atividades leva a uma dependência cada 

vez mais estrutural das subvenções governamentais por parte das 

organizações que começam a atuar junto aos imigrantes. Por outro lado, as 

atividades de mobilização encontrar-se-iam mitigadas pela diminuição do 

poder de barganha e de transformação inovadora dessas organizações 

diante de seus novos compromissos com o poder público acompanhados por 

sua burocratização e profissionalização (PEREZ 2004; TORAL 2010; 

LACOMBA 2016)14.  

Na prática, os autores indicam que esses processos de diferenciação 

e distanciamento entre as organizações e os imigrantes em nome dos quais 

atuam acabam redundando no aumento da discricionariedade, utilitarismo e 

desconfiança nessas relações 15 . Transformando os representados em 

clientes – ou, ainda, usuários e afiliados – com relações puramente 

instrumentais com seus representantes em torno dos serviços prestados 

pelas organizações. 

Esses diagnósticos negativos em relação às novas práticas de 

representação e cogestão de políticas e às estruturas institucionais de 

representação extraparlamentares que passaram a contar com as 

organizações civis como principais agentes de representação permeiam o 

																																																								
13 Grosso modo, conforme desenvolve Dowbor (2014), no debate sobre movimentos sociais, 
as organizações civis são vistas ora como estruturas mobilizadoras, ora como formas de 
institucionalização da ação coletiva opostos à mobilização efetiva. Nesse último sentido, 
bastante referido nas análises sobre a atuação das organizações em defesa dos imigrantes, 
esses processos associados à racionalização da ação coletiva acabariam por encerrar as 
organizações em uma gaiola de ferro, retomando a metáfora weberiana para se referir aos 
processos de burocratização (CLEMENS & MINKOFF, 2004).  
14  “Sea como sea, muchas de las asociaciones de inmigrantes viven en una tensión 
permanente entre su actuación como entes prestadores de servicios diversos –algunas 
pueden acabar equiparadas a empresas de servicios– y su faceta más reivindicativa frente a 
las administraciones y la defensa de derechos de los propios migrantes" (LACOMBA 
2016:31). 
15 “Las cuestiones sobre la participación en las organizaciones de inmigrantes que venimos 
señalando tienen implicaciones para la formación de capital social. La debilidad de la base 
social y la escasa participación interna, además de los fenómenos de profesionalización que 
hemos analizado, nos hacen esperar que en las dinámicas cotidianas de las organizaciones 
predominen relaciones verticales y jerárquicas, frente a las relaciones horizontales, 
participativas y deliberativas” (TORAL 2010:122). 
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debate contemporâneo, tanto da perspectiva dos movimentos sociais e da 

ação coletiva, quanto da perspectiva da própria teoria democrática.  

Conforme argumentam Gurza-Lavalle e Insunza (2011) e Gurza-

Lavalle e Zaremberg (2014), é possível divisar a construção, no âmbito da 

teoria política democrática, ao longo do século XX, de uma estrutura 

analítico-conceitual que parte da oposição entre participação política direta e 

participação política indireta (representativa, associada diretamente ao 

governo representativo). Esses dois polos apresentam como 

desdobramentos negativos, por um lado, a cooptação com elementos de 

subjugação (em relação à participação política direta) e, por outro, o 

clientelismo (em relação à participação política indireta). Ambos presentes 

nas análises sobre as organizações em prol dos migrantes a depender do 

tipo de relação em foco: em suas relações diretas com as estruturas político-

institucionais as organizações seriam cooptadas. E, em suas relações de 

intermediação entre imigrantes e estruturas político institucionais, as 

organizações estabeleceriam relações clientelistas.  

E seria justamente essa trama conceitual, entre outras, que estaria 

sendo colocada em xeque pelas novas estruturas democráticas de 

representação e controle extraparlamentares, conforme argumentam Gurza – 

Lavalle e Isunza (2011) 16 . Graças, principalmente, grosso modo, aos 

descolamentos produzidos entre representação (extraparlamentar) e governo 

representativo, por um lado e, à dissolução da oposição entre participação 

direta e representação, por outro.    

As inovações democráticas ampliam os sentidos da participação social 

que passa a se referir não apenas à prática política dos atores em sua 

própria perspectiva ou à uma categoria da teoria democrática, mas também a 

um procedimento estatal institucionalizado (GURZA-LAVALLE, 2011; 

GURZA-LAVALLE & ISUNZA, 2011).  

Polissemia que acaba por produzir pontos cegos nas análises sobre a 

atuação das organizações civis nesses novos espaços institucionalizados de 

																																																								
16 “Na crítica interna à democracia, há hoje uma nova trama conceitual em que não apenas 
os conceitos de representação e participação, tradicionalmente alinhados em coordenadas 
opostas, mudaram de posição e, no processo, ressignificaram-se de modo recíproco, mas 
outros conceitos outrora aparentemente anódinos para a crítica – como accountability e 
termos correlatos – ganharam centralidade” (GURZA LAVALLE & IZUNZA 2010: 98). 
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participação social. No caso da literatura internacional revisada, enquanto, 

por um lado, a expectativa dos autores baseia-se em um ideal de 

participação direta, por outro, as estruturas de participação 

extraparlamentares abertas pelo estado à participação social dos imigrantes 

baseiam-se nos princípios da representação em modelos deliberativos 

complexos. Dessa forma, consideramos, assim como parte do debate latino-

americano crítico das análises normativamente orientadas acerca das novas 

estruturas de participação social, que os diagnósticos de cooptação e de 

clientelismo respondem muito mais àquelas expectativas do que à realidade 

das inovações democráticas (GURZA- LAVALLE et all. 2017; GURZA-

LAVALLE & SZWAKO 2015; HOUTZAGER 2003; GURZA-LAVALLE & 

ISUNZA 2010; GURZA LAVALLE & ZAREMBERG 2014)17.  

Na próxima seção, apresentaremos uma proposta analítica alternativa 

baseada no debate latino-americano supracitado para a análise da atuação 

das organizações civis voltadas para a defesa dos novos imigrantes na 

cidade de São Paulo.   

2 – Reconhecimento, prestação de contas e jogos de intermediação na análise 
da atuação de 4 tipos de organizações em prol dos imigrantes na cidade de 
São Paulo 
 

Para a análise da legitimidade da atuação das organizações civis que 

compõem direta ou indiretamente o domínio de agência em defesa dos 

imigrantes na cidade de São Paulo, propomos uma tipologia das 

organizações que parte do cruzamento de duas dimensões: i) a 

caracterização da nacionalidade de seus líderes e principais representantes 

(se são imigrantes, nacionais ou possuem formação mista). E, ii) o sentido 

principal da organização (religioso, vinculação a organismos internacionais, 

																																																								
17  "Alguma coisa mudou no mundo, em relação à legitimidade das democracias e à 
pluralização de instituições que hoje as integram com funções corretivas, suplementares e, 
inclusive, antagônicas, evidenciando a pobreza da nossa linguagem teórica para apreendê-
lo. Se tentássemos descrever algumas das experiências de inovação democrática e de 
radicalização política da América Latina com esse vocabulário que define modalidades 
informais e prejudiciais ou indesejáveis de intermediação (“clientelismo”), modalidades 
autorizadas, submetidas à prestação de contas e institucionalizadas de intermediação 
(“representação”) e modalidades de agência direta não mediada (“participação”), 
provavelmente teríamos que permanecer mudos ou conformarmo-nos em usar palavras que 
não correspondem às “coisas” (GURZA LAVALLE & ZAREMBERG 2014: 26-27). 
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defesa dos direitos humanos e organizações vinculadas aos mais diversos 

interesses em torno do uso e da ocupação do espaço urbano)18. 

Paralelamente, para a realização da análise serão consideradas as 

seguintes dimensões propostas por Gurza- Lavalle e Zaremberg (2014), em 

artigo sobre intermediação política a partir de diálogo com as teorias da 

representação: i) autorização como reconhecimento, ii) a prestação de contas 

e, iii) os jogos de intermediação.  

i) Autorização. Dimensão central para as teorias da representação 

eleitoral, na qual a autorização se expressa no voto. No caso da 

atuação das organizações civis, diferentemente, não existe, na 

maioria dos casos, nenhuma autorização expressa por parte 

daqueles em nome dos quais as organizações atuam e mesmo 

quando são realizadas eleições a questão da representatividade 

é bastante controversa.   

De maneira geral, a autorização pressuposta na atuação 

das organizações civis nas novas estruturas de participação e 

controle social é, dessa forma, presuntiva, virtual, baseada em 

ação unilateral de identificação ou de reconhecimento de 

afinidade do representante em relação ao representado 

(GURZA LAVALLE & CASTELLO, 2008). Entretanto, conforme 

propõe Gurza-Lavalle e Zaremberg (2014), é possível identificar 

níveis de reconhecimento interno (por parte daqueles em nome 

dos quais se atua) em relação à atuação das organizações civis 

que podem ser colocados em um continnum: desde o total 

desconhecimento da atuação das organizações, passando pelo 

conhecimento sem consentimento até o reconhecimento19.  

ii) Accountability (prestação de contas). Essa dimensão emerge 

inicialmente, no debate sobre representação política, como uma 

																																																								
18 Embora boa parte das organizações, principalmente as maiores e mais complexas, se 
associem em geral a mais de uma das estruturas institucionais e interesses tal como 
indicados, assumimos que existem estruturas e interesses predominantes, os mais 
facilmente identificáveis, que se encontram na própria definição das organizações. Na 
tipologia proposta, teríamos virtualmente 8 possibilidades.  Entretanto, na prática, algumas 
são altamente improváveis.  
19 Note-se, conforme indicam os autores, a partir da perspectiva da representação, que ter 
legitimidade para exercer determinadas funções pública é diferente de ter o conteúdo das 
decisões legitimado.  
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forma de controle social complementar àquela expressa no 

voto. Ao invés de fixar um único momento para o 

estabelecimento de sanções à atuação do representante, tal 

como acontece no voto, a prestação de contas é uma forma de 

controle social que se desenvolve ao longo do tempo. 

Permitindo um ajuste mais estreito do comportamento e das 

decisões dos representantes em relação às expectativas dos 

representados20.  Nesse casos, os autores propõe também um 

continnum a depender do nível de discricionariedade aberto às 

ações dos representantes: que varia de quase discricional, 

passando por constrangimentos moderados até a existência de 

constrangimentos fortes a sua atuação.  

iii) Núcleo substantivo da representação. Refere-se aos jogos de 

intermediação historicamente constituídos nas relações entre os 

representantes das organizações e aqueles em nome dos quais 

atuam e que constituem os mecanismos e regras, formais e 

informais, do encontro entre os atores da intermediação.    

Tendo como pressupostos teóricos-analíticos as proposições do polity 

approach que, da perspectiva da análise da ação coletiva, nos coloca diante 

de suas determinantes político-institucionais, partimos da seguinte hipótese 

de pesquisa: as relações de representação que envolvem tanto os processos 

de conhecimento e reconhecimento dos grupos sociais em nome dos quais 

atuam as organizações civis, quanto os processos de construção dos 

instrumentos de controle social e dos conteúdos e dinâmicas da 

representação são produto dos processos de mútua constituição em curso 

nos ciclos de interação sócio-estatal.  

A atuação cotidiana das organizações civis no interior das novas 

estruturas de participação, controle e cogestão de políticas sociais implica 

uma readequação dos seus repertórios organizacionais e o estabelecimento 

de novas dinâmicas e práticas junto àqueles em nome dos quais atuam. 

Readequações que respondem às regulações e exigências dos encaixes nos 

																																																								
20 Nesse perspectiva, a accountability social das organizações civis nos remete “processos 
mediante os quais as organizações civis internalizam, definem e depuram as prioridades e 
propósitos da representação por elas exercida” (GURZA-LAVALLE & CASTELLO, 2008:69).  
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interior dos quais essas organizações passam a atuar e que, ao mesmo 

tempo, constituem e cristalizam novas relações e dinâmicas entre 

representantes e representados. Relações e dinâmicas cujas estruturas 

podem ser perscrutadas e cuja legitimidade pode ser avaliada a partir das 

dimensões indicadas acima.  

Pretende-se, a partir dessa análise da atuação das organizações civis 

em defesa dos imigrantes, contribuir, por um lado, para o debate, em 

desenvolvimento no Brasil, acerca dos novos cenários da participação 

política, em meio às inovações democráticas e aos processos de 

institucionalização dos atores sociais e, por outro, para o debate, nacional e 

internacional, sobre os sentidos e especificidades da inclusão dos imigrantes 

de baixos recursos no cenário político e institucional dos centros urbanos 

democráticos.   
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Associativismo de bairro e intermediações socioestatais em Curitiba 

                                                                                     Ramon José Gusso  

 

Resumo 

 

Este texto aborda as intermediações socioestatais realizadas entre associações de 
moradores e Prefeitura Municipal de Curitiba, a partir de diversas formas de encontros, 
reinvindicações, parcerias e da ocupação de cargos na administração municipal por 
representantes do associativismo. O trabalho problematiza, a partir da dinâmica de 
interação entre atores sociais e políticos, tanto as categorias de participação como a 
de representação no campo dos debates da teoria democrática. Indica a existência de 
entendimentos diversos sobre participação e representação, que, neste estudo de 
caso, possuem significados cambiantes de acordo com o contexto político local, 
principalmente a partir da importância dada pela administração municipal às 
associações.  Os dados coletados neste estudo procura compreender os novos 
desafios e tensões colocadas no exercício da representação não eleitoral e da 
intermediação socioestatal, que não se traduz imediatamente em uma maior 
democratização da sociedade, mas que não devem ser vistos também como mero 
clientelismo de estado.  

Palavras chave: Associativismo, participação, representação, intermediação 

socioestatal 

 

Introdução: 

 

 O debate sobre as relações entre sociedade civil e Estado recentemente tem 

auferido contornos analíticos que procuram compreender efetivamente como se 

operaram estes encontros, problematizando os limites  existentes entre estas esferas, 

tanto do ponto de vista de indivíduos que transitam por estas fronteiras, como as 

implicações para as instituições (MARQUES, 2006; ABERS e BÖLOW, 2011; 

LAVALLE, 2011; AVRITZER, 2012; PIRES e VAZ, 2012; AMANCIO, 2014, CAYRES, 

2015). Ao mesmo tempo, a dinâmica presente nestas relações em um contexto que 

vislumbrou, nos últimos 30 anos, o crescimento de experiências diversas de 

participação social tem igualmente provocado um debate crítico sobre a tendência de 

se colocar em campos opostos participação e representação (LUCHMANN, 2012 

LAVALLE,2011). Na tentativa de compreender a pluralidade de formas de 

representação, sejam elas institucionais ou informais, a partir de dinâmicas de 

interação entre atores sociais e atores políticos, um novo léxico tem surgido neste 

debate. Destacam-se termos como interdependência, interações socioestatais, 

ativismo institucional, encaixe, trajetórias, engajamento institucional (FELTRAN, 2006; 

AVRITZER, 2012; LÜCHMANN, 2012; LAVALLE e SZWAKO, 2015; DOWBOR, 2012; 

CARLOS, 2014; CAYRES, 2015).  
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 Estes autores informam a existência de um dinamismo e um grau de interação 

muito mais intenso do que fora teorizado durante o período inicial de redemocratização 

no Brasil no pós-1988, que enfatizava, sobretudo, a posição de autonomia dos 

movimentos sociais frente ao Estado (AMMANN, 1991; COSTA, 1994; CAYRES, 

2009). A perspectiva que enfatiza as relações entre estes polos também questiona 

muito dos pressupostos analíticos que embasavam as perspectivas participacionistas 

que, em muitos casos, hierarquizavam positiva ou negativamente tais espaços a partir 

de uma suposta capacidade de democratização dada por princípio. Ao longo dos 

últimos 30 anos diversas experiências foram institucionalizadas pelo Estado, 

principalmente a partir de exigências legais na construção de políticas públicas que 

gerou uma ampla e complexa estrutura de administração de institutos participativos 

como audiências, conferências, conselhos gestores e fóruns (LUCHMANN, 2014; 

LAVALLE, 2011; ALMEIDA, 2015). Essa pluralização de espaços para o exercício da 

participação ensejou também duras críticas aos limites encontrados em inúmeras 

práticas espalhadas pelo país (SOUZA, 2006; OLIVEIRA, 2007; RIZEK, 2007), em 

grande medida em decorrência da própria expectativa normativa de democratização 

alçada para estas experiências (SZWAKO, 2009). Em paralelo a esta literatura sobre 

participação, também se mobilizaram amplos estudos voltados à capacidade de atores 

sociais de intervir nestes espaços institucionais. Em parte, se privilegiou atores 

constituídos e estruturados em amplas redes de movimentos que, além da 

participação institucional, também dispunham de outros repertórios de ação coletiva 

capazes de dar voz às suas reivindicações (GUSSO, 2013; TATAGIBA, PATERNIANI, 

TRINDADE, 2012).  Da mesma forma, tem-se amplamente debatido as combinações 

entre representação e participação em diferentes institutos participativos 

demonstrando que não são práticas necessariamente excludentes, mas que não estão 

isentas de tensões e conflitos (LUCHMANN, 2011; GUSSO, 2013b).  

 Porém, em que pese à diversificação destes estudos, pouco se analisou no 

debate sobre participação e representação os repertórios de ação coletiva de 

associações de caráter mais comunitário e local (SILVA e ZANATTA, 2009). Este 

modelo de associativismo fora classificado como um exemplo de ator periférico entre 

as organizações da sociedade civil por possuírem vínculos mais restritos e localizados 

nas redes (LAVALLE, CASTELLO, BICHIR, 2008). Este ocultamento sobre 

associações comunitárias também é explicado por apresentarem um caráter pouco 

ambicioso no padrão de demandas materiais e distributivas a elas relacionadas que, 

em grande medida, frustravam as expectativas democratizantes e normativas 

atribuídas no debate acadêmico sobre a sociedade civil no Brasil (GURZA, 

CASTELLO, BICHIR, 2008). Desta forma, se nas décadas de 1970 e 1980 a temática 
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das associações comunitárias e de moradores, particularmente aquelas oriundas das 

periferias das grandes cidades, foi um importante campo de estudos e um indicador 

normativo sobre o (res)surgimento de um campo movimentalista no país, marcando a 

(re)construção tanto de uma sociedade civil, como da própria democracia, no pós-

1990 os estudos sobre associações de moradores foram substituídos por novas 

organizações, como as ONGs, os Fóruns e as redes de movimentos (LAVALLE, 2003; 

SCHERER-WARREN, 2006; GUSSO, 2013). Em grande medida, ao estudo sobre as 

associações de caráter comunitário e local relegou-se a uma espécie de pré-história 

dos movimentos e da sociedade civil no Brasil, ocupando um lugar não só secundário, 

mas figurativo, na agenda de pesquisa. Só recentemente esse modelo de 

associativismo voltou a despertar um interesse mais atento sobre sua dinâmica 

organizacional ou pelas formas como este também estabelece interações com o 

Estado a partir de formas de participação, de reivindicação e de representação de 

interesses (GANANÇA, 2006; SILVA e ZANATA JR, 2009; GURZA, CASTELLO, 

BICHIR, 2007, 2008; LUCHMANN, 2011, 2014, 2016; CARLOS, 2014; AMÂNCIO, 

2014; LOCKS FILHO, 2016).  

 Nesse sentido, na tentativa de compreender o papel das associações 

comunitárias, em particular as associações de moradores e suas estruturas de 

articulação e representação, é que se insere este trabalho, ao abordar as interações 

entre o associativismo de bairro e poder público em Curitiba, a partir de repertórios 

que vão desde encontros formais voltados à apresentação de reinvindicações e de 

demandas materiais por meio de ofícios, reuniões, mobilização para a participação em 

audiências públicas e conferências municipais, até a representação em Conselhos 

Municipais.  

Esta interação também se dá a partir da Prefeitura Municipal de Curitiba, que 

insere formalmente em sua gestão lideranças comunitárias, oriundas, em grande 

parte, de associações de moradores. Estes líderes são nomeados gestores 

municipais, tendo como função exclusiva a mediação e encaminhamento de 

demandas advindas da sociedade civil. Essa intermediação é a realizada a partir de 

uma dinâmica que envolve duas estruturas administrativas: a primeira organizada pela 

Coordenadoria de Assuntos com a Comunidade (Gapecom), órgão vinculado ao 

Gabinete do Prefeito e responsável pelo contato direto com cerca de 1.500 

associações locais, como associações comunitárias, de bairros, associações 

esportivas, religiosas e filantrópicas; a segunda organizada por meio das Regionais 

Municipais, estrutura de descentralização administrativa que funciona como 

subprefeituras, distribuída em 10 Regionais nos 75 bairros da cidade.  
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A partir destas duas estruturas do poder público há uma dinâmica muito intensa 

de relações envolvendo as associações de moradores, as Uniões de Associações, a 

Femoclam, a Femotiba, Gapecom e as Regionais, além de outros órgãos municipais, 

principalmente a Fundação de Ação Social e a Secretaria de Juventude, Esporte e 

Lazer.  Este trabalho analisa essa dinâmica, sobretudo, durante a gestão de Gustavo 

Fruet (PDT) - 2012 a 2016, contudo, há diversas indicações realizadas pelos 

entrevistados sobre os vínculos entre o associativismo de bairro e o poder público em 

gestões anteriores desde o início da década de 1980.  Este trabalho parte de uma 

perspectiva, a partir de Lavalle e Szwako (2015), que assume como ponto de partida 

que Estado e sociedade civil são constituídos mutuamente a partir de amplos 

processos de interação, de encaixes institucionais, de compartilhamento de projetos 

políticos, de redes de influência e mediação e de trânsito de atores entre estes dois 

polos, num continuum vai e vem. Tais vínculos possuem também diversos padrões de 

interação, que codeterminam formas de atuação e organização tanto da Sociedade 

Civil como do Estado. As relações de conflito ou consenso, as parcerias e outras 

formas possíveis de relações não são condições apriorísticas, mas se dão a partir de 

casos específicos, contextualizados, sendo mutável ao longo do tempo em virtude de 

outras variáveis dispostas, como por exemplo, a mudança na coligação de partidos à 

frente do Estado, nas redes de aliança, nos repertórios de ação coletiva, nos projetos 

e programa de governo, entre outros fatores. 

 

Metodologia 

 

 A metodologia de análise foi realizada a partir de duas etapas de entrevistas. A 

primeira consistiu na realização de entrevistas com funcionários públicos diretamente 

ligados à função de intermediação entre Prefeitura Municipal de Curitiba e 

associações. Foram entrevistados 10 gestores municipais, sendo um deles o Diretor 

da Coordenadoria de Assuntos com a Comunidade (Gapecom) e outros 09 gestores 

de relações com a Comunidade das Regionais Municipais. Apenas a gestora da 

Regional Tatuquara, entre as 10 regionais, recusou-se indiretamente a realizar a 

entrevista, por meio de contínuas remarcações.  A segunda etapa de entrevistas 

contou com lideranças das duas federações de associações de moradores atuantes 

em Curitiba, a Femoclam e a Femotiba, além de 08 presidentes das Uniões de 

Associações de Moradores e Clubes de Mães de Curitiba. Estas entrevistas duraram 

em média uma hora cada, sendo organizadas a partir de um roteiro semiestruturado. 

No caso das entrevistas com o poder público o roteiro abordava questões sobre a 

trajetória do entrevistado, a estrutura e funções desempenhadas pela Regional e pela 
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Gapecom, bem com uma avaliação sobre as associações em geral e como estas 

encaminhavam demandas ao poder público. Para as entidades da sociedade civil, 

além de também tratar da trajetória da liderança, o roteiro buscou investigar as formas 

pelas quais essas entidades se organizam, como se davam os processos de 

representação interna e junto ao poder público, como produziam articulações com 

outros atores civis e de que forma estruturam demandas e ações. Este artigo 

apresenta parte dos resultados da pesquisa em andamento sobre Associativismo e 

democracia em Curitiba.  

 

A Formação das Administrações Regionais 

 

 As propostas de descentralização da administração municipal de Curitiba 

tiveram início durante as gestões do PMDB (Maurício Fruet e Roberto Requião) nos 

anos de 1980, como parte de um projeto político que se contrapunha ao modelo de 

cidade articulado nas gestões de Jaime Lerner durante o Regime Militar. O governo do 

PMDB propunha um desenvolvimento policêntrico para Curitiba, a partir da 

identificação de centralidades em regionais tradicionais e periféricas da cidade. Ao 

propor esta medida, questionava-se, sobretudo o modelo de crescimento linear da 

cidade, no eixo nordeste-sudoeste, a partir de estruturais viárias e de um contínuo 

adensamento habitacional e comercial nestas áreas. Para Souza (2001, p.118) este 

projeto, que se consagrou como vitorioso, resultou na geração de valores 

suplementares sobre áreas já consolidadas e valorizadas, preservando as regiões 

historicamente habitadas pela elite e mantendo a população mais pobre concentrada 

nas regiões mais distantes do centro e dos bairros mais nobres (SOUZA, 2001). 

 De acordo Alcidino Pereira, membro do governo do PMDB à época, a 

estruturação policêntrica presente no Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano de 

Curitiba (1984/1987) se justifica por uma “releitura da cidade” que “redescobriu” as 

características desta ao incluir o “novo perfil da sociedade” e suas atividades 

econômicas, tendo uma “clara intenção democrática” de que “agentes econômicos, 

população e governo municipal”, cada qual com seus “interesses específicos” 

contribuíssem para o desenvolvimento da cidade (PEREIRA,1988, p.116).  Em grande 

medida, o que Pereira (1988) adverte com um “novo perfil de sociedade” é que a 

população de Curitiba já não se restringia ao eixo nordeste-sudoeste, como defendido 

no Plano Diretor de Curitiba de 1965 e continuamente referendado nas gestões de 
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Jaime Lerner1, mas que já concentrava um grande contingente de novos moradores 

nas porções sul e leste, principalmente de novos migrantes de baixa renda. De acordo 

como o IBGE, no período de 1970 a 1980, Curitiba teve um aporte de 400 mil novos 

moradores, passando de 624 mil residentes para pouco mais de 1 milhão em 10 anos. 

Esta população criou, informalmente, novas centralidades para cidade à revelia do que 

os planos e os planejadores intencionavam.  

 No curto período em que o PMDB esteve à frente da gestão municipal, houve, 

segundo Oliveira (2000), avanços em políticas de caráter social, como a implantação 

de creches, de unidades de saúde e de ações voltadas à regularização fundiária e à 

produção habitacional (ROLIM, 2011, p.88).  Entre as principais propostas defendidas 

no governo do PMDB se destaca a criação de “freguesias”, que poderiam ser 

caracterizados como subcentros distribuídos pela cidade, com o intuito de criar novas 

dinâmicas urbanas em áreas que já apresentavam concentração de serviços e 

adensamento populacional. Estes subcentros também seriam servidos por postos da 

administração municipal para a prestação de serviços, dispensando a necessidade de 

deslocamento até a sede da prefeitura no centro da cidade. Na gestão de Roberto 

Requião foram criadas 09 Regionais (Decreto 142 de 19 de fevereiro de 1986 - Matriz, 

Cajuru, Boqueirão, Bacacheri, Santa Felicidade, Umbará, Campo Comprido, Portão, 

Pinheirinho) que funcionaram também de forma incipiente como espaços de diálogo 

entre poder público e população, por meio de reuniões e debates sobre os problemas 

locais (ROSA, 2012). Garcia (1990), no entanto, indica que a criação das 

Administrações Regionais foi interpretada pelos movimentos sociais à época como 

uma forma de enfraquecer as reivindicações, ao fragmentar as demandas e ao poder 

público por bairros, não mais canalizando a pressão ao poder público em um único 

espaço.  

 Para Oliveira (2000, p.57) as duas gestões seguidas do PMDB, a despeito de 

avanços na área social, não conseguiram superar o discurso tecnocrático 

materializado nas obras orientadas pelo Plano Diretor, principalmente aquelas que 

redesenharam a cidade por meio das vias expressas do transporte coletivo. Foi 

durante a gestão do PMDB que também se tentou esvaziar politicamente a 

centralidade do IPPUC no direcionamento da gestão urbana municipal. E, apesar de 

maior aproximação com a população, o PMDB não conseguiu continuar à frente do 

poder municipal nas eleições de 1988, quando o candidato do PMDB Maurício Fruet 

perdeu para Jaime Lerner, que assumiria sua terceira gestão na cidade, a primeira 

                                                           
1
 O Plano Preliminar de Urbanismo utilizou de dados do TRE para traçar o perfil da população, apontando 

que os dados do IBGE não seriam confiáveis. Esta manobra permitiu a justificativa que a região sul da 

cidade (mais pobre) não deveria ser priorizada no Plano Diretor (SOUZA, 2001).  
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como candidato eleito. Com a volta de Lerner ao governo municipal são retomados os 

projetos baseados no desenvolvimento dos eixos estruturais em sentido radial, 

priorizando obras de cunho estético e ambiental que deram destaque à cidade de 

Curitiba nacional e internacionalmente2.  

A gestão de Lerner reduziu para 06 o número de Regionais, eliminando as 

Regionais do Bacacheri, Umbará e Cajuru. Como aponta Klaus Frey (2007), o governo 

de Lerner se caracterizou por um modelo de gestão tecnocrática que investiu 

fortemente em ações voltadas à despolitização de demandas, na qual a participação 

comunitária foi utilizada apenas de forma instrumental, para levantar informações e 

necessidades da população nos bairros, mas sem nenhum impacto na formulação de 

propostas, no qual as Regionais produziam pouquíssimo impacto como modelo de 

descentralização em seu governo. A gestão de Lerner também foi amplamente 

vitoriosa ao conseguir estabelecer sucessores na gestão municipal (OLIVEIRA, 2000). 

Porém, é na primeira gestão de Rafael Greca (1993-1996) que a proposta do governo 

do PMDB, de criar as freguesias como uma forma de subprefeitura, descentralizando 

serviços municipais em salas de atendimento, foi retomada a partir do projeto das 

Ruas da Cidadania (atualmente também chamadas de Administrações Regionais), que 

contam com diversos serviços públicos voltados à comunidade, além de praças 

esportivas, salas para reuniões, armazém da família3 e secretarias municipais.   

É a partir da Gestão de Rafael Greca que a base de informações municipais 

(mapas, dados estatísticos) como a distribuição de equipamentos públicos passa a se 

orientar tomando como referência as Regionais Municipais. Para Frey (2007) foi a 

partir da Gestão de Cássio Taniguchi (2001-2004) que efetivamente houve uma 

tentativa de tornar o governo mais próximo da população, atribuindo, inclusive, um 

novo slogan para a cidade, mudando de Capital Ecológica para Capital Social. Esta 

busca por maior participação foi também influenciada pela campanha eleitoral 

disputada no segundo turno com o candidato Ângelo Vanhoni (PT), que denunciava 

que o modelo tecnicista não tratava das mazelas da cidade (MOURA, KORNIN, 2001 

e REHBEIN, 2008). Ao final do pleito, Taniguchi venceu por uma diferença de pouco 

mais de 26 mil votos. Em termos de gestão, Frey (2007) indica que a prefeitura 

assumiu um modelo de colaborativo, denominada de “estratégica, compartilhada, 

descentralizada, intersetorial e voltada para resultados” (IMAP, 2000 apud Frey, 2007). 

Como resultado desse processo Frey (2007) indica que houve, de fato, a inclusão de 

novas lideranças, associações e de ONGs na formulação de ações concretas 

                                                           
2
 As marcas desse governo estão no Jardim Botânico (1991), nas estações tubo para transporte coletivo 

(1991), na Ópera de Arame (1992), e na Rua 24hs (1992). 
3
 Mercados com preços populares administrado pela prefeitura voltados à população de baixa renda. 
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implementadas pelo poder público, porém de forma a se evitar processos mais 

politizados, como a realização de Fóruns de caráter deliberativo, caracterizados pelo 

modelo de gestão democrática participativa.  

Na primeira gestão de Beto Richa (2005-2008) instituiu-se formas rotineiras de 

aproximação com a população (CLEMENTE, 2011), por meio do programa “Fale com 

o Prefeito”, que consistia na realização de reuniões pelos bairros da cidade em que o 

prefeito, o vice-prefeito, e demais secretários e técnicos ouviam as demandas da 

população num formato de reunião-informal e em outro procedimento, mais formal, 

intitulado de “Orçamento Cidadão”, que consistia na realização de audiências públicas 

para a discussão e inclusão de demandas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 

Lei Orçamentária Anual (LOA), distribuídas em cada uma das Regionais, sendo o local 

do evento as Ruas da Cidadania.  Neste sentido, Clemente (2011, p.02) afirma que 

“aquilo que era utilizado apenas de maneira discreta para cumprir um requisito legal 

passou a receber forte conotação de teor participativo”. 

 Atualmente Curitiba está organizada em 10 Regionais que agregam os 75 

bairros da cidade. Cada uma dessas Regionais possui bairros com um perfil 

socioeconômico e urbanístico similar em uma determinada área, o que permite afirmar 

que há uma homogeneização de  características relativas à formação histórica, uso e 

ocupação do solo, qualidade urbanística, distribuição de equipamentos de uso coletivo 

e atributos socioeconômicos referentes à população. Para Narazeno (2005) as 

regionais efetivaram um processo de descentralização administrativa, mas que 

funcionam sem grande poder de decisão sobre a elaboração e execução de políticas e 

ações realizadas pelo poder público e, ao mesmo tempo, não possuem processos 

participativos que envolvam a população local para elaboração de projetos ou 

proposição de investimentos. O que ocorre são audiências públicas nas Regionais 

ligadas às exigências de participação da LOA e LDO, resumindo-se, em grande parte, 

em um espaço de apresentação das propostas e projetos elaborados pela Prefeitura, 

intercalados com a publicidade de programas de governo ou que reforçam a própria 

imagem do prefeito (CLEMENTE, 2011).   

 Ao final da gestão de Gustavo Fruet (2013 a 2016) houve a mudança na 

nomenclatura das Regionais para Subprefeituras, porém em um dos primeiros atos da 

Gestão de Rafael Greca (2017-2020) foi refogada a medida, mantendo-se o nome de 

Administração Regional.   

 

O Setor de Relações com a Comunidade 
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 Em cada uma das Regionais há um setor chamado de Relações com a 

Comunidade que trata especificamente da mediação entre poder público e as 

organizações da sociedade civil. Esse papel é desempenhado por um coordenador e 

por uma equipe que varia entre 2 a 10 pessoas. A função desempenhada por este 

grupo consiste em receber demandas de lideranças comunitárias e de repassar a elas 

ações, eventos e projetos produzidos pelo poder público. Em relação ao primeiro 

ponto, os entrevistados indicaram que os procedimentos de atendimento destas 

demandas são um misto de formalidade e informalidade. Em geral, quando se trata 

que questões pontuais como a limpeza de uma praça ou rua, são realizadas ligações 

ou visitas diretas à Regional. Quando são assuntos gerais, como vagas em creches ou 

regularização de uma área específica, o procedimento utilizado passa pela 

formalização da demanda por meio de ofícios. 

  O principal repertório das associações de moradores é a realização de abaixo-

assinados em nome da associação que são entregues nas Regionais ou, 

preferencialmente, quando há algum evento público, como audiências. Nesses 

espaços, a entrega do abaixo-assinado é formalizada também pela fotografia junto ao 

prefeito ou secretário, que posteriormente será utilizada como forma de cobrança. Em 

paralelo ao abaixo-assinado, muitas associações protocolam o mesmo pedido 

diversas vezes por meio do canal telefônico 156, onde são registrados tais pedidos e 

encaminhados às secretarias responsáveis. Como os registros são individuais, os 

presidentes das associações pedem para que diversos membros da comunidade 

registrem o pedido, o que gera, em alguns casos, dezenas de protocolos para uma 

mesma solicitação.  Segundo o coordenador da Regional Boa Vista 

  

cada presidente tem uma forma de trabalho. Alguns que são mais 
pontuais naquilo que eles querem, mais contundentes. Tem outros 
que são mais maleáveis, já joga junto com a gente, ele atende a 
comunidade dele, mas sem pressionar tanto a administração. Tem 
outros que é na base da pressão mesmo. Ele vem com quatro, cinco 
pessoas para reivindicar, participa nas audiências públicas com mais 
veemência, daí ele traz cinco, dez para pedir a mesma coisa, e aí vai 
fazendo uma pressão neste sentido. (entrevista realizada em 14 de 
junho de 2016). 

 

Esta forma de atuação, de acordo com o Coordenador da Regional Pinheirinho 

“evita protestos”, pois “através desses ofícios a gente consegue antecipar muitas 

solicitações”. Já para Gilberto Feltrin, presidente da Femotiba, mesmo oficializando 

junto as Regionais as demandas das associações, era necessário que algum vereador 

próximo às associações “desse uma mãozinha” na intermediação junto às regionais 

para que o processo tivesse andamento (SENHUK, 2015). 
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Por outro lado, a prefeitura também procura as associações por meio de 

contínuas visitas às suas lideranças. Tais visitas se realizam visando manter uma 

relação de proximidade, colhendo informações sobre as demandas específicas da 

região de atuação das associações, como também utilizam as associações como uma 

estratégia de comunicação para campanhas e ações realizadas pelo poder público, 

seja distribuindo panfletos, cartazes ou reunindo a comunidade em pequenos eventos 

de divulgação. Esta relação também é favorável ao poder público, quando, por 

intermédio das lideranças, mobilizam a população para participarem de eventos 

organizados pela prefeitura, principalmente audiências públicas. Em geral, quando 

estes eventos são realizados fora das regionais, são disponibilizados meios de 

transporte para que os membros das associações possam se dirigir ao evento. Num 

primeiro momento, isto se apresenta como uma forma de fornecer suporte para que a 

população possa participar efetivamente destes institutos participativos. Porém, como 

indicam alguns entrevistados, a presença das associações e de seus membros nestes 

espaços tem a função primeira de fornecer um público razoável aos eventos, 

conferindo legitimidade e, num segundo momento, auxiliar no processo de aprovação 

de propostas de interesse do poder público. Isto ocorre principalmente em audiências 

ou conferências municipais que envolvam a deliberação de propostas como, por 

exemplo, nas audiências do Plano Diretor e nas conferências das Cidades e da 

Saúde.  A presença massiva de pessoas ligadas às associações de moradores 

também objetiva conquistar o maior número de delegados em conferências ou na 

eleição de conselheiros municipais ligados às associações, ou especificamente, à 

Femoclam, atuando assim para diminuir o número de eleitos de grupos opositores ao 

poder público.  

A intermediação entre regionais e associações de moradores fica mais 

evidente quando se identifica o perfil dos coordenadores de assuntos comunitários das 

regionais municipais.  Todos têm um amplo histórico de atuação como membros de 

organizações da sociedade civil, particularmente como presidentes ou vice-

presidentes de associações de moradores. Outra característica comum prévia ao 

cargo está no desempenho de atividades de assessoria parlamentar a vereadores.  

Entre os entrevistados, apenas um é funcionário de carreira da prefeitura, mas 

igualmente participante histórico de associações de moradores. Outra característica 

comum é que a indicação ao cargo tem se dado de forma similar em diferentes 

governos, mesclando fatores como vínculo associativo, bom relacionamento com as 

demais lideranças associativas, filiação partidária, o desempenho de atividades de 

assessoria ou como cabo eleitoral em campanhas para o executivo ou legislativo 
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municipal. É comum também a indicação de nomes diretamente por vereadores, 

deputados ou ex-vereadores que participam da base de apoio do governo.  

Neste sentido, as Regionais são um espaço amplamente disputados para a 

indicação de cargos, tanto por vereadores como por deputados estaduais com base 

em Curitiba ou que procuram ampliar a representação na capital.  É comum a 

afirmação, pelos entrevistados, de que essa ou aquela regional pertence ao vereador 

X ou Y.  Essa disputa pela nomeação de nomes nas Regionais tem sido noticiada 

também pela imprensa política local, como em reportagem do Jornal Gazeta do Povo 

de 2008 (Gestão de Beto Richa - PSDB), que apresentava os principais nomes com 

força para indicar a composição das Regionais. A mesma reportagem aponta para o 

atrito gerado na gestão de Richa, que distribuiu as nomeações para outros políticos no 

Estado, para além dos vereadores, como era até 2004. Entre os nomes destacados na 

Gazeta do Povo, constavam o secretário de Saúde Luciano Ducci que, posteriormente, 

tornou-se prefeito de Curitiba quando Richa deixou a prefeitura para disputar o 

Governo do Estado e que atualmente é deputado federal; a então deputada estadual  

Cida Borghetti (PP), atual vice-governadora e esposa do ministro da Saúde Ricardo 

Barros, ambos pais da deputada Maria Vitória, que na última eleição saiu como 

candidata à prefeita de Curitiba pelo PP. 

 

Quadro 01 – Vínculos Coordenadores Assuntos com a Comunidade nas Regionais Municipais 
– Gestão Gustavo Fruet – 2012 a 2016 
 

Regionais
Coordenadores assuntos 

Comunidade (2012-2016)
Vínculo Associativo

Filiações  

Partidárias
Outros Vinculos e atividades

Bairro Novo Gessé Pedro de Oliveira

União das Associações do Bairro Novo / 

Associacao Beneficente Esportiva 

Bairro Novo

PDT/PSDB/

PFL

Participou anteriormeta da 

gestão do Taniguchi e do Beto 

Richa

Boa Vista  Jonas Lemes dos Santos

Associação Comunitária Andorinhas. 

Foi vice-presidente da Femopar 

(Federação de Associações de 

Moradores do Paraná.

PSDC
Funcionário de carreira 

Prefeitura. 

Boqueirão Indalecio Vinha Martins  Sem vínculos diretos com associações PDT/PMDB
Funcionário de carreira Estado 

do Paraná 

Cajuru Daniel Carlos Zanetti
Associação de Moradores Centenário 

Cajuru 
PDT/PSDB

Assessor parlamentar vereador 

Serginho do Posto  - PSDB (2005-

2012)

CIC José Ramos Silva
Associação de Moradores do Conjunto 

Oswaldo Cruz I
PDT Membro Conseg CIC

Matriz Amabilon Dalcomuni
Associação de Moradores do Capão da 

Imbuia 
PDT/PPS

Foi candidato a vereador  PPS 

(2008)

Pinheirinho Luciano da Silva Inácio

Associação de Moradores da Vila 

Verde; Associação de moradores  e 

Amigos da Vila Nossa Senhora da Luz 

PDT

Presidente do Conselho 

Tutelar da CIC. Participou da 

Gestão de Luciano Ducci.

Fazendinha / Portão
 Marco Mello (Administrador 

Regional)
Associação moradores do Guabirotuba PDT/PSDB

Assessor parlamentar Vereador 

Celso Torquato  PSDB (1993 a 

2012)

Santa Felicidade Ivo Jorge Palu 
Associação Moradores do Novo Mundo - 

Aranom
PDT/PMDB

Foi candidato a vereador PMDB 

(2000)

Tatuquara não foi realizada entrevista  

Fonte: Entrevistas realizadas pelo autor com os coordenadores de assuntos com a 
Comunidade. 
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Outro exemplo neste sentido pode ser ilustrado pela acolhida de vereadores 

que não foram eleitos na última eleição para atuarem da atual gestão do prefeito 

Rafael Greca.  Destaca-se, neste sentido, o Chico do Uberaba, vereador por 02 

mandatos que, ao não ser eleito para um novo mandato4,  passou a ocupar o cargo de 

Assessor de Gabinete do Prefeito que, por sua vez, também influenciou na nomeação 

de seu primo Marcio José Nunes para o cargo de Administrador da Regional Cajuru. 

Neste movimento foi nomeado para Administrador da Regional Pinheirinho João Luiz 

Simões Cordeiro, o João do Suco (PSDB), ex-vereador e presidente da Câmara de 

Vereadores de Curitiba, que já havia ocupado este mesmo cargo na gestão de Cassio 

Taniguchi (PFL).  O que se percebe nestas relações entre executivo municipal, uma 

parcela ampla de vereadores, associações de moradores e a administração regional é 

que os apoios políticos são cambiantes de eleição para eleição, se adaptando aos 

novos projetos daqueles que saem vitoriosos em cada eleição para a prefeitura. Nesse 

cenário é interessante notar que a migração na filiação partidária de vários 

coordenadores de assuntos com a comunidade caminha em conjunto com a base de 

apoio ao partido que está à frente da gestão municipal. 

 

As Federações de Associações de Moradores: Femoclam e Femotiva 

 

 A Federação Comunitária das Associações de Moradores de Curitiba e Região 

Metropolitana - Femoclam, entidade que congrega cerca de 1.300 Associações de 

moradores na Grande Curitiba, sendo que deste total, 648 encontram-se na capital, foi 

fundada em 1986, tendo como primeira nomenclatura Liderança das Associações de 

Moradores de Curitiba e Região Metropolitana e posteriormente de Movimento 

Curitibana de Associações de Moradores de Curitiba e Região Metropolitana -  

MOCLAM. A Femoclam surge como uma forma de agregar uma parcela das 

associações de moradores de Curitiba que haviam se formado durante a década de 

1970 e 1980, a partir das articulações como Movimento de Associações de Bairro 

(MAB), próximo às CEB´s, a Federação das Associações de Moradores do Paraná, 

ligada às lideranças do PMDB, como Roberto Requião e a União Geral dos Moradores 

de Bairros, Vilas e Jardins de Curitiba e Região Metropolitana, vinculada as lideranças 

do PT, como Gilberto Carvalho e Edésio Passos, mas que passavam por um processo 

                                                           
4
 Chico do Uberaba (PNN) envolveu-se em 2015 numa polêmica envolvendo o aumento de salários de 

Vereadores ao argumentar para imprensa que os “vereadores pagavam para trabalhar”, sendo o salário 
insuficiente (cerca de R$15,000). A fala repercutiu negativamente sendo alvo de campanhas para a sua 
não reeleição.  
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de desarticulação, seja porque as demandas com as quais surgiram tinham sido 

atendidas pelo poder público ou pela proximidade com lideranças políticas vistas à 

época como uma forma de contaminação do movimento associativista, como indica 

Garcia (1990).  

 No vácuo das três primeiras articulações de associações, que deixariam de 

existir ao final da década de 1980, a Femoclam se fortalece como entidade 

aglutinadora das associações, tanto daquelas que se mantiveram como das que 

surgiram na sequência. A Femoclam, diferentemente do MAB, por exemplo, desde seu 

início esteve próximo ao poder público, ou da disputa pela política representativa, 

estando em seu início diretamente ligada às lideranças do PMDB. Com o 

arrefecimento do PMDB na década de 1990 em Curitiba, e com a perda sucessiva de 

eleições municipais para o grupo lernista, a Femoclam mobilizou-se no entorno de 

candidatos alinhados aos governos municipais. Neste sentido, são esclarecedoras as 

afirmações das principais lideranças da Femoclam, descritas em Senhuk (2015), sobre 

a lógica de atuação da entidade. Assim, Izael Aquino Silva5, vice-presidente da 

Femoclam, indica que a entidade “está alinhada à direita” o que facilita “o 

entendimento com o governo municipal e estadual” ou como expõe João Pereira, 

presidente de honra da entidade, que mudou “várias vezes de posicionamento 

político-ideológico”, sendo “aqueles que seguem uma ideologia pragmaticamente são 

líderes imaturos”, ou ainda, como afirma Nilson Elísio Pereira6, presidente em 

exercício, que mais importante que possuir uma ideologia é o “entendimento com as 

forças políticas e dirigentes do governo” (SENHUK, p. 67 a 70, 2015). 

 A conversão constante no alinhamento político das lideranças da Femoclam ou 

a falta de uma ideologia, como descrevem suas lideranças, pode ser exemplificada a 

partir do perfil de uma de suas principais lideranças, o advogado Valdenir Dielle Dias.   

Valdenir Dias foi presidente da Femoclam entre 2003 e 2011 e vereador eleito pelo 

PTB em 2004, sendo cassado em 2006 por abuso de poder econômico durante sua 

campanha. Além do PTB, já foi filiado ao PMDB, PSDB e ao PL. A partir de 2009 filia-

se ao PMN, tornando-se o presidente do diretório municipal em Curitiba e secretário 

nacional do partido. No período que esteve no PMN Valdenir Dias foi o coordenador 

da Campanha de Beto Richa para o governo do Estado (2010), na área ligada aos 

movimentos sociais.  Em 2010, porém, é preso em operação do GAECO (Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) por suspeita de desvios de 

recursos e formação de quadrilha no Sindicato dos Motoristas e Cobradores das 

Empresas de Transporte de Passageiros de Curitiba (Sindimoc), sindicato ao qual era 

                                                           
5
 Candidato a vereador em 2016 (PSDC). 

6
 É filiado ao PP, anteriormente pertenceu ao PMN e ao PSB. 
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advogado e membro de sua diretoria. Após sua prisão, Vandenir Dias deixa a direção 

da Femoclam, sendo também destituído da presidência do PMN.  

 A principal atividade desenvolvida pela Femoclam tem sido, ao longo dos anos, 

atuar como porta-voz das associações de moradores, representando-as em diferentes 

espaços de participação, como audiências públicas, conferências, assim como atua 

ativamente em disputas que envolvem a eleição de representantes da sociedade civil, 

como delegados de conferências, conselheiros municipais e eleições de cargos como 

a ouvidoria municipal e os conselheiros tutelares da cidade. Ao mesmo tempo, opera 

na formalização das associações de moradores, prestando serviços jurídicos e 

contábeis, além de auxiliar na elaboração dos estatutos, atas e na condução dos 

processos eleitorais internos às associações. Esta atividade constante é também uma 

forma de se manter próxima às entidades e suas lideranças. Em síntese, Izael Aquino 

Silva, descreve a atuação da Femoclam da seguinte forma:  

 

queira ou não queira a associação está envolvida na esfera pública, 
ela vai participar das audiências, das LDOs aquela coisa toda. E o 
papel da Femoclam é exatamente isso, que os presidentes saibam 
esses caminhos que eles têm que percorrer. Não existe uma área 
que você atua mais, a Federação têm essas cadeiras (conselhos). 
Nós temos hoje cadeiras no Conselho Municipal do Meio Ambiente, 
no Fundo Monetário da Cohab, na saúde municipal e Estadual, nas 
Cidades. Nossa principal função são as assembleias, as eleições e as 
posses das diretorias. Isto que mais demanda tempo da gente. 
Entrevista concedida ao autor em 24 de maio de 2016. 

  

 A Federação democrática das associações de moradores, clube de mães e 

entidades beneficentes e sociais de Curitiba e região metropolitana (Femotiba) foi 

fundada em 2005 por Edson Feltrin, a partir de sua ruptura com a Femoclam. Feltrin 

foi uma das principais lideranças comunitárias em Curitiba, militante do Partido 

Operário Comunista (POC) durante o regime civil-militar, posteriormente fez parte do 

PMDB, atuando diretamente na organização de associações durante a década de 

1970 e 1980 (SENHUK, 2015). Feltrin foi fundador e um dos presidentes da 

Femoclam, mas rompeu com a entidade 2003, quando membros da diretoria 

movimentaram-se para boicotar sua eleição para presidente da entidade em favor da 

candidatura de Valdenir Dias (Cirleide Silva, 2017 - entrevista). Em 2008, foi candidato 

a vereador pelo PSDB, partido liderado pelo prefeito reeleito Beto Richa. 

Posteriormente sua atuação partidária transitou para o PDT, assumido um papel de 

oposição à gestão municipal. No PDT, atuou como secretário geral do diretório 

municipal e coordenador da campanha que elegeu Gustavo Fruet como prefeito em 
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20127. Após a morte de Feltrin em 2013, assume a presidência da Femotiba Maria 

Cirleide da Silva. Para Cirleide Silva a Femotiba passa por um momento de 

reconstrução enquanto articulação de entidades sociais e regularização de sua 

situação jurídica e fiscal, decorrente, principalmente, de multas aplicadas pela justiça 

eleitoral à entidade em 2008, 2010 e 2012, períodos de eleições, que hoje somam 

cerca de 60 mil reais pelo uso do jornal da entidade para publicar propaganda eleitoral 

fora do tempo, além de matérias caluniosas de seus oponentes políticos.  Cirleide 

Silva também foi candidata a vereadora pelo PHS em 2014 e a deputada  federal pelo 

PPS em 2014. 

 

As Uniões de Associações de Moradores 

 

 As Uniões de Associações de moradores e clubes de mães de Curitiba foram 

criadas a partir dos anos 2000 como entidades de articulação e representação de 

associações dentro dos limites territoriais das Regionais Municipais.  Os presidentes 

das Uniões são igualmente também presidentes de associações de moradores, sendo 

eleitos a cada quatro anos por estas entidades.  Todas as uniões estão ligadas à 

Femoclam, nenhuma delas indicou vínculos com a Femotiba. A União do Bairro Novo 

e do Boa Vista possuem, ainda, vínculos com a Conam – Confederação Nacional de 

Associações de Moradores.  Existem hoje 08 Uniões de Associações, as únicas 

regionais que não possuem uma articulação são a Regional Matriz e a Regional 

Fazendinha/Portão, que concentram em geral os bairros de maior renda na cidade. 

 De forma similar à Femoclam, as Uniões também auxiliam na organização de 

eleições para a diretoria de diversas associações, como também fazem reivindicações 

junto às Regionais. Neste sentido, a fala comum é que cada União representa um 

número grande de associações e isto dá a elas legitimidade aos seus pedidos, ofícios 

ou abaixo-assinados. Outra característica importante nos representantes das Uniões 

se deve ao elevado tempo de atuação como lideranças nas comunidades.  Em geral, 

são oriundos daquelas associações mais antigas e atuantes, que participam de outros 

espaços de articulação comunitária, como os conselhos distritais de saúde, escolas de 

samba, organizações filantrópicas e esportivas.  Isto talvez explique, em parte, a alta 

frequência e insistência destas lideranças em se lançarem como candidatos a 

vereador, quase sempre por legendas da coligação do prefeito vitorioso nas eleições.   

 

 
 

                                                           
7
 Falecido em 17 de janeiro de 2013. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 292



 
Quadro 02 – Vínculos Presidentes Uniões Associações de Moradores  
 
 
 

Uniões Fundação Presidentes Vínculo Associativo
Filiações  

Partidárias
Outros Vinculos e atividades

Bairro Novo 2004 Maria da Paz Basso
Associação proprietários e amigos do 

Parigot de Souza
PSDB/PDT

Presidente da União de 

Mulheres Lideres Comunitarias 

de Curitiba. Foi candidata a 

vereadora pelo PDT (1996)

Boa Vista 2004 Antonio Guedes
Associação de moradores do Bairro Alto 

Atuba  

PSDC/PTB/

PMDB

Presidente da Escola de Samba 

Unidos do Bairro Alto . Foi 

assessor do vereador Jair Cesar 

(PTB). Foi candidato a vereador 

2016 (PSDC).

Boqueirão 2006 Aramis Cordeiro
Associação Comunitária Moradores do 

Boqueirão
PTB/PSL

Foi candidado a vereador em 3 

eleições 2016 (PTB), 2012 (PSL), 

2004 (PRP) e Deputado Federal 

2010 (PSL),

Cajuru 1988 Neemias Portela
Associação de moradores da Vila 

Autodromo
PRTB

Instituto Mão Amiga. Foi 

candidato a vereador 2012 e 

2016, ambos pelo PRTB.

CIC 2010 Manoel Brito da Silva
Associação de Moradores Chacará 

Augusta - CIC
PSDC

Membro Conselho de Saúde 

distrital

Pinheirinho 2008 Ivo Roberto Silva
Associação de Moradores Moradidas  

Ebenezer
PDT

 Gestor na Regional 

Pinheirinho (assuntos com a 

Comunidade) na Gestão de 

Fruet. Foi candidato a vereador 

2016 (PDT), em 2012 (PSDC), 

2010 candidato a deputado 

estadual pelo PSL, 2008 

vereador (PTB).

Santa 

Felicidade 
2000 Wanda Morais Associação de Moradores Vila Saturno PSB/PFL

Presidente do Conselho Local 

(são Braz). Candidata a 

vereadora PFL (2004). Foi 

assessora do Vereador Mauro 

Ignacio (PSB)

Tatuquara 2010 Márcio Bullessich
Associação de Moradores Monteiro 

Lobato
PTB 

Presidente do Conselho Local 

(Tatuquara) de Saúde. Foi 

candidato a vereador PTB 

(2016)  

Fonte: Entrevistas realizadas pelo autor com os presidentes das Uniões, dados TRE. 

 

 De forma similar à Femoclam, as Uniões também auxiliam na organização de 

eleições para a diretoria de diversas associações, como também fazem reivindicações 

junto às Regionais. Neste sentido, a fala comum é que cada União representa um 

número grande de associações e isto dá a elas legitimidade aos seus pedidos, ofícios 

ou abaixo-assinados. Outra característica importante nos representantes das Uniões 

se deve ao elevado tempo de atuação como lideranças nas comunidades.  Em geral, 

são oriundos daquelas associações mais antigas e atuantes, que participam de outros 

espaços de articulação comunitária, como os conselhos distritais de saúde, escolas de 

samba, organizações filantrópicas e esportivas.  Isto talvez explique, em parte, a alta 

frequência e insistência destas lideranças em se lançarem como candidatos a 

vereador, quase sempre por legendas da coligação do prefeito vitorioso nas eleições.  
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Contudo, quando interpelados sobre os vínculos políticos da União e associações as 

respostas indicavam, num primeiro momento, com certa cautela que, como membros 

das associações, não poderiam ter vínculos partidários, que o estatuto deixa isto claro. 

Já Antônio Guedes expõe esta situação da seguinte forma: “A associação não tem 

relação com políticos, mas a gente enquanto liderança tem, então é difícil separar” 

(Entrevista, 04 de novembro de 2016). A preferência das lideranças a um ou outro 

político não é de difícil percepção, pois a demonstração é aberta ao se ter estampadas 

nas fachadas das casas, que também servem de espaço para as reuniões como a 

comunidade, cartazes, adesivos e fotografias, cumprindo assim quase que uma função 

de micro comitê eleitoral. Neste sentido todos os representantes ao final afirmaram 

que, de eleição em eleição, já realizam atividade como cabo eleitoral voluntário, 

assessor, coordenador de campanha regional ou mesmo como candidatos.   

 

A Gapecom 

 

 A Coordenadoria de Assuntos com a Comunidade (Gapecom) foi criada no 

governo de Luciano Ducci (2010 a 2010) como uma secretaria que atuava com o 

objetivo de aproximar a prefeitura das associações comunitárias. No governo de 

Gustavo Fruet se manteve a estrutura, mas ligando-a diretamente ao gabinete do 

prefeito, no formato de uma coordenação. Tanto na gestão de Ducci como na de 

Fruet, quem esteve à frente da Gapecom inicialmente foi Fernando Guedes, que já 

havia sido Secretário de Esporte e Lazer na administração de Cássio Taniguchi (DEM) 

e Administrador da Regional Portão na Gestão de Beto Richa. Em 2013, Guedes deixa 

a Gapecom para assumir a Secretaria de Trabalho e Emprego. Em seu lugar assume 

João Pereira, que já fazia parte da equipe da Gapecom.  

 João Pereira atua como liderança comunitária desde o início da década de 

1980, sendo um dos fundadores da Femoclam e presidente por três gestões e, 

atualmente, é seu presidente de honra. Entre as principais atividades da Gapecom 

está em mobilizar as associações comunitárias em ações desenvolvidas pela 

prefeitura, como atuar no processo de regularização e fundação de entidades. Em sua 

estrutura conta com advogados e contadores que elaboram desde o estatuto das 

associações, como emite os atestados fiscais e contábeis necessários para o seu 

funcionamento, além de organizar reuniões e processos eleitorais das associações. A 

Gapecom setoriza sua atuação a partir de tipos de associação, como associações de 

moradores, esportivas, religiosas ou filantrópicas. Segundo João Pereira  
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A coordenação de relações com a comunidade é um ideia nossa. Eu 
fui presidente da Femoclam por 10 anos, era ideia já do movimento 
ter um órgão que cuidasse das entidades, que dessem apoio para 
eles, nas questões administrativa, contábil para organizar uma 
entidade. Daí a prefeitura, essa secretaria de assuntos com a 
comunidade foi criada na gestão anterior e o prefeito Gustavo Fruet 
criou uma coordenação específicas só para cuidar das entidades. 
(entrevista realiza em 17 de maio de 2016). 

 
 Na prática, A Gapecom exerce a mesma atividade que a Femoclam, como 

também serve de escritório para que associações possam utilizar telefone, copiar 

documentos, fazer reuniões. Além de João Pereira, boa parte da equipe presente na 

Gapecom na Gestão de Fruet eram membros também da Femoclam. A dificuldade em 

“separar” as atividades, por exemplo, é descrita por Cirleide Silva (entrevista), ao 

criticar a atuação da Femoclam que, ao mediarem as eleições nas associações, ora se 

apresentavam como uma entidade ora como parte do poder público. Poucos meses 

antes do final do mandato de Gustavo Fruet (não reeleito) João Pereira deixa a 

Gapecom, porém retorna à mesma função na gestão do prefeito Rafael Greca, iniciada 

em 2017. 

 

Algumas análises  

 

 Ainda que em andamento, a pesquisa tem indicado alguns caminhos para se 

pensar as relações e entre sociedade civil e Estado. No caso específico deste trabalho 

há um complexo processo de intermediação socioestatal que tem início há pelo menos 

três décadas, mas que se intensificaram nos últimos 10 anos. O que as entrevistas e o 

material coletado até o momento indicam é que os apoios políticos são cambiantes, 

fazem parte de uma lógica que envolve diversas trocas. A primeira delas é de apoio 

material diretamente para as associações, como distribuição de doações (como 

roupas, materiais de construção, eletrodomésticos, brinquedos) que são 

posteriormente redistribuídas às comunidades em suas ações. Neste caso específico, 

anteriormente à Gapecom, este tipo de ação era realizado pela Fundação de Ação 

Social (FAS), com um forte caráter clientelista, principalmente na gestão da primeira 

dama Fernanda Richa (Governo Beto Richa). Algumas frases de entrevistados deixam 

claro esta relação:  

 “A FAS funcionava, o que pedia recebia, era bem atendido. A 
primeira dama visitava as associações”. (Manoel Brito Silva); 
 
 “Fernanda (Richa) estava sempre próxima das associações” (Aramis 
Cordeiro);  
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“As ações sociais foram muito forte com a Fernanda Richa, ela ouvia, 
ficava no meio do povo, ela era da gente, fez muita obra”(Maria da 
Paz); 
 “A Fernanda Richa tem carisma, toma café com a gente. É uma 
pessoa simples, visita as comunidades. Nossa troca é para quem 
ajuda a comunidade, temos 400 famílias aqui, vamos de casa em 
casa falar quem a gente esta apoiando” (Oswaldo Santos). 

 

  Por outro lado, há um processo de reconhecimento simbólico do trabalho das 

lideranças e das associações por meio de apoio, por exemplo, à titulação de 

associações como Entidades Públicas, que permite a elas captar recursos para suas 

ações. Neste caso, o papel dos vereadores é fundamental. Mas este reconhecimento 

também se dá por meio de convites para participação em eventos públicos, em 

diversas associações estão estampados nas pareces os inúmeros certificados de 

participação em audiências, conferências e eventos públicos. A execução de obras ou 

projetos nas áreas de abrangência da associação também estabelece fortes vínculos e 

uma disputa sobre a autoria do projeto, é comum nestes casos, que discursem 

representantes do poder público, das regionais, da Gapecom, da Femoclam, das 

associações e vereadores.  

Assim, nestas dinâmicas políticas microterritorias a atuação coletiva é como 

indica Amancio (2014) generalizada e multissetorial na forma de acessar o Estado. 

Mas a troca não parece ser apenas em épocas de eleição, as entidades também 

apoiam as gestões municipais, com a forte presença em eventos públicos como 

audiências, conferências e conselhos municipais que ajudam a neutralizar críticas e a 

oposição de outros grupos sociais ao poder público; a mediação e atendimento de 

reivindicações da comunidade por vias como ofícios, contatos telefônicos, 

agendamento de reuniões, de forma a se evitar a realização de protestos ou 

repertórios mais contundentes. Contudo, como indica Auyero (1997) não se trata de 

um clientelismo visto como uma relação atrasada típica de áreas rurais ou de um 

clientelismo instrumental e maniqueísta a partir de um cálculo simples entre custos e 

benefícios, mas representa muito mais uma forma de clientelismo sociocultural, que se 

sustenta por relações interpessoais duráveis e mediadas seja por favores, ajuda, 

solidariedade, reciprocidade por meio de laços de amizade, parentesco e vínculos 

políticos, culturais e também ideológicos. Neste sentido, também alertam Duarte e 

Fontes (2004) sobre o papel das redes de contatos pessoais e de organizações 

existentes nas periferias que ajudam a dar forma e conteúdo às lideranças, sejam elas 

de origem internas ou externas. 

 Outra variável que importa na compreensão destas relações está no perfil 

destes representantes que possuem, em geral, mais de 20 anos de atuação em 

Anais III Encontro PDPP -  Página 296



entidades da sociedade civil em Curitiba, tento também um forte vínculo partidário, 

principalmente com aquelas legendas que estiveram à frente da prefeitura nos últimos 

10 anos, com uma contínua mudança na fidelização partidária.  Este exemplo reforça 

o argumento de Manin (2013) de que os partidos políticos são objetos multifacetados, 

que exercem diversas atividades, com representação políticas, mas também atuam no 

recrutamento de membros e ativistas e mobilização de eleitores. O declínio em uma 

destas atividades, por exemplo, a fidelidade partidária, não implica em um necessário 

declínio em outras atividades partidárias. Neste caso, a fidelização a um ou outro 

partido é dependente do contexto político e das mudanças de legendas promovidas 

pelas próprias lideranças políticas com maiores chances de se vencer uma eleição. 

Em todo caso, cabe lembrar a pouca presença de partidos alinhados à esquerda em 

Curitiba como PT e mesmo o PMDB de Roberto Requião, que até o início da década 

de 1990 eram os partidos com maior presença em bases comunitárias e associativas. 

 Em parte, é esta complexa dinâmica que explica também que a composição de 

cargos tanto nas Regionais como na Gapecom seja em quase sua totalidade de 

lideranças comunitárias, oriundas de associações de moradores, das Uniões e da 

própria Femoclam. A intermediação e o cruzamento entre as fronteiras Estado e 

sociedade, neste caso, torna confusa a própria separação de atribuição entre estas 

entidades, que compartilham reivindicações como os espaços de participação e 

representação. Os dados coletados neste estudo ajudam a compreender os desafios e 

tensões colocadas no exercício da representação não eleitoral e da intermediação 

socioestatal, que não se traduz imediatamente em uma maior democratização da 

sociedade, mas que não devem ser vistos também como mero clientelismo de estado.  

 Neste jogo de relações duas questões se impõem como mediadoras destes 

vínculos. A primeira é que as entidades como Femoclam e Uniões de associações 

assumem fortemente um papel de representação e de condução das associações de 

moradores como das reivindicações que são apresentadas, de outro, há um 

reconhecimento por parte do poder público que estas entidades são as mais 

“representativas”.  Todavia, a construção desta representatividade pelos governos 

municipais não pode ser vista de forma isolada, são estratégias que procuram 

monopolizar a mediação e a representação politica com atores civis, utilizando-se 

desde apoio como forma de legitimar ações de governo, dando um respaldo de 

participação popular em suas ações (LAVALLE e VERA, 2012). Como resultado tem-

se uma contínua deslegitimação outros atores comunitários, como movimentos sociais 

críticos aos grupos políticos que tem se revezado no poder na cidade de Curitiba nos 

últimos 40 anos (FARIA e PONTES, 2008). 
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  O sucesso desta intermediação está no estabelecimento também de encaixes 

institucionais (SKOCPOL, 1992) mediados por interesses tanto materiais, políticos e 

ideológicos, que independentemente de governos (oposição ou situação) tem se 

mantido fiel, dentro da estrutura de governo. O exemplo deste estudo de caso também 

questiona as afirmações constantes, enraizadas na literatura, que colocam o Estado e 

a sociedade em polos opostos, sendo a sociedade civil a estrutura democratizante e 

virtuosa e o estado o polo negativo (DAGNINO, 2006) ou que uma maior aproximação 

com setores populares ou associativos implica automaticamente em maior 

democratização do Estado (WARREN, 2001). Neste caso, retornamos a Frey para 

indicar que, no caso de Curitiba, não se tem uma passagem, pelo menos de forma 

imediata, nos modelos de gestão calcados no tecnicismo para formas mais 

colaborativas de gestão. Estes modelos de gestão parecem conviver entre si, 

mesclando-se também como processos clientelistas e participativos tencionando, 

práticas de representação abertas pelos processos de participação e de 

descentralização política em Curitiba.  
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MODELOS E ESTRATÉGIAS DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: O 

CASO DE MONTES CLAROS (MG) DE 1982 A 2008 

Elton Dias Xavier1 

Danniel Ferreira Coelho2 

 

 

O presente trabalho visa discutir os modelos institucionais de participação política, implantados pelos 

mandatários municipais em Montes Claros (MG) desde o início do processo de Redemocratização do 

Brasil pós golpe militar. O primeiro mandato objeto desse estudo possui características muito 

peculiares em relação à política local, pois foi fruto de um amplo movimento popular que intensificou 

um fenômeno que se enquadra no que Gramsci denominou “crise de hegemonia da classe dirigente”. 

O resultado dessas eleições em Montes Claros é explicado por fatores como: a campanha do candidato 

a governador Tancredo Neves, a desarticulação local do PDS e a ascensão do movimento popular. É 

nesse mandato, que se inicia ainda na vigência do Regime Militar, que se implantam as primeiras 

ações participativas que serão o norte da nova Constituição Federal de 1988. Contudo, tal mandato, 

longe de se consolidar enquanto ruptura de uma cultura política autoritária, torna-se uma expressão da 

contradição entre as mudanças democráticas advindas do novo momento político nacional e da 

tradição autoritária local, tendo gerado tensões que perpassaram todos os próximos cinco mandatos 

municipais que são objetos de estudo do presente trabalho 

Palavras-chave: Participação, autoritarismo, redemocratização, coronelismo, clientelismo 

 

 

1.Introdução 

 

O presente trabalho visa discutir os modelos institucionais autoproclamados de 

“participação política”, implantados pelos mandatários municipais em Montes Claros (MG) 

desde o início do processo de Redemocratização que teve como marco a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

                                                           
1 Professor Titular da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, Doutor em Direito (UFMG), 

Doutor em Ciências Sociais (UERJ), Professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social 

(Mestrado-Doutorado) - PPGDS 
2Doutorando em Desenvolvimento Social, Mestre em História Social, especialista em Educação a Distância, 

Sociólogo, todos os títulos obtidos pela UNIMONTES. 
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Para tanto realizará uma revisão bibliográfica para demonstrar conceitualmente de que 

forma entende a “participação” enquadrando essa categoria em um debate teórico mais amplo, 

que envolve a própria definição do que se entende por Democracia. 

O presente trabalho, antes de adentrar no período designado, realizará uma breve 

contextualização das peculiaridades que envolvem a constituição histórica do município de 

Montes Claros (MG). 

Após isso, analisará os modelos introduzidos na gestão pública pelos governos que se 

sucederam, buscando avaliar de que forma eles proporcionaram um processo efetivo de 

participação política, entendido como um “processo de vivência que imprime sentido e 

significado a um grupo ou movimento social”, e que atua no sentido do “desenvolvimento de 

uma consciência crítica desalienadora”, conforme apregoado por Gohn(2008, p. 30), 

analisando objetivamente se há relações entre o desenvolvimento de políticas de participação 

popular e o incremento dos procedimentos e aspectos democráticos, bem como alguma 

evolução em indicadores de aferição de bem-estar social. 

 

2.Conceituação Teórica 

 

Objeto de intenso debate e tema de inúmeras discussões acadêmicas, a “Democracia” 

é, invariavelmente, um dos conceitos mais recorrentes utilizados em obras acadêmicas, 

especialmente nas ciências sociais.   

Tal conceito não é algo fixo, pois a sua prática também não o é.  Robert Dahl(2001) 

aponta que, em sua opinião, a democracia é algo tão fluído que poderia ser “inventada e 

reinventada de maneira autônoma, sempre que existirem as condições adequadas”.(p24) 

Por esse motivo, vê-se que em diversos momentos o substantivo “democracia” vem 

acompanhado por algum adjetivo, definindo um significado específico para ela. 

Incorrendo nesse esforço de adjetivação, encontra-se na obra do professor britânico 

David Held(2006) uma esquematização que divide em duas partes o que ele entende como 

modelos de democracia, em “modelos clássicos” e “modelos do século XX”, sendo a primeira 

parte composta pela democracia clássica, pelo modelo republicano e pelo desenvolvimento 
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inicial da democracia liberal e a segunda pelas variações mais atuais, que seriam o elitismo 

democrático, a democracia legal, o pluralismo e o deliberacionismo. 

A partir da constatação do caráter difuso desse conceito, houve quem se 

enveredasseno exercício de sintetizar tal discussão, como, por exemplo, Miguel (2002), que 

afirmou que, de um modo geral, tais conceituações ocorrem a partir de duas vertentes, sendo 

que a primeira busca relacionar a democracia a formas de escolhas dos representantes, e a 

segunda busca analisá-la a partir do estabelecimento efetivo de mecanismos de participação 

dos cidadãos no processo de gestão da coisa pública. No mesmo sentido, Barreto (2006) 

demonstra essas duas vertentes da democracia, a procedimental e a participativa. 

Dentro da primeira vertente, vinculada a uma teoria da democracia procedimental, 

competitiva e minimalista, que possui suas origens em um viés weberiano que preconiza a 

institucionalização do Estado Racional-Burocrático, encontram-se autores como 

Schumpeter(1984) que, dentre outros, preconiza o viés eleitoral não como um dos aspectos do 

processo democrático, mas sim como efetivamente o que deve ser entendido como 

“democracia”. 

Schumpeter(1984) inclusive atesta de forma peremptória que “o povo como tal nunca 

pode realmente governar ou dirigir”. (1984, p. 308-309).  

Dessa forma, na perspectiva schumpeteriana, o entendimento acerca da democracia 

parte do entendimento que “o método democrático é um sistema institucional para a tomada 

de decisões políticas, no qual o indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta 

competitiva pelos votos do eleitor” e, portanto, ela se caracterizaria apenas como um 

procedimento minimalista, de forma que as decisões coletivas se expressem exclusivamente 

pelo voto popular. (SCHUMPETER, 1984, p. 328) 

Na mesma ótica, Pzerworski (1985) entende que o caráter procedimental da 

democracia é efetivamente o instrumento de regulação dos conflitos, pois esses irão ocorrer 

de maneira restrita na esfera eleitoral. Tal entendimento preconiza que é no que o autor trata 

como mercado político que o indivíduo escolhe o partido, ou o candidato, e 

consequentemente o programa para ser executado, que será renovado, ou não, no próximo 

ciclo eleitoral. 

A partir da crítica a tal concepção desenvolveu-se a segunda vertente de teóricos que 

preconizavam a necessidade de ampliação do entendimento dessa categoria analítica, 
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amparando-se em preceitos que envolvessem a ampliação da participação popular no âmbito 

das decisões coletivas. 

De acordo com Schmitt (1996,p.8), "a situação parlamentar tornou-se hoje 

extremamente crítica, porque a evolução da moderna democracia de massas transformou a 

discussão pública, argumentativa, numa simples formalidade vazia." Para ele a deliberação é 

parte inerente ao parlamentarismo no qual os legisladores se reúnem para debater os 

problemas públicos, não para democracias de massa que tendem a ver em seus líderes aqueles 

que dizem “quem é o inimigo” a ser combatido. 

Vale ressaltar que para Schmitt “a crença no sistema parlamentar, num 

governmentbydiscussion, pertence ao mundo intelectual do liberalismo. Não pertence à 

democracia.” 

Autores como Boaventura de Souza Santos e Leonardo Avritzer apontam que o 

sentido da democracia, exclusivamente enquanto procedimental, é fruto de uma hegemonia 

histórica desta, sendo, então, necessário o surgimento de novas perspectivas contra-

hegemônicas, nas quais emergissem novas formas de relação da sociedade civil com o Estado. 

(SANTOS e AVRITZER, 2003) 

Essa nova perspectiva, longe de querer uma ruptura com o modelo de representação 

eleitoral tradicional, buscava ampliar o campo de atuação da sociedade civil sobre espaços 

privilegiados, em que os procedimentos de escolhas embasavam-se apenas na estrutura 

burocrática. 

Nesse mesmo sentido, Cohen e Arato (1992) lecionam acerca da necessidade da 

participação de movimentos da sociedade civil entendida enquanto “uma esfera de interação 

social entre economia e Estado”, afirmando que esta deveria ser composta acima de tudo por 

uma “esfera íntima (especialmente a família), uma esfera de associações (especialmente 

voluntárias), movimentos sociais e formas de comunicação pública” (p. 544), visando 

aprimorar o processo democrático com a ampliação da defesa de interesses plurais, causando, 

portanto,uma ampliação dos limites da política, bem como mudanças e alterações nas regras e 

procedimentos, permitindo-se que surjam as condições adequadas para a democracia. 

A partir dessa ampliação do conceito, há ainda outras inovações teóricas que 

possibilitaram às Ciências Sociais redefinir o preceito democrático, tendo em vista a 

ampliação dos pressupostos relacionais, entendendo o processo denominado por Jürgen 
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Habermas como Democracia deliberativa, que sustentava que a intensificação da interação 

discursiva entre as pessoas e representantes constitui o aspecto essencial para a formulação 

das decisões políticas, e do processo de reconhecimento de direitos, liberdades e 

reivindicações individuais. (HABERMAS, 1995) 

Tal fato realmente ocorre, pois nesse processo de interação ficam evidentes os 

pluralismos culturais e sociais, bem como os conflitos que, na opinião do autor, redefinem a 

democracia. Habermas afirma que  

Em situações de pluralismo cultural e social, por trás das metas politicamente 

relevantes, muitas vezes escondem-se interesses e orientações valorativas, que 

entram em conflito na perspectiva de consenso, necessitam de um equilíbrio ou de 

um compromisso que não é possível alcançar mediante discursos éticos, ainda que 

os resultados se sujeitem à condição de não transgredir os valores básicos 

consensuais de uma cultura. (HABERMAS, 1995, p.44). 

 

Essa conceituação de Habermas amplia sobremaneira os pressupostos democráticos, 

criando as condições para a inserção de duas novas categorias para o pleno exercício destes, 

que são Sociedade Civil e a Esfera Pública. 

É no âmbito da Esfera Pública que consiste a possibilidade de ampliação do debate 

público, com a inserção dos atores da sociedade civil, entendendo que eles estão mais 

próximos das demandas dos cidadãos comuns. E, ainda sob a égide deste conceito, Habermas 

leciona que, se a instância política não atender às demandas apresentadas na esfera pública, 

haverá a intensificação dos conflitos, dando então importância central a tais premissas, 

entendendo-as como fundamentais para o desenvolvimento da democracia, bem como para 

evitar a emergência e ampliação dos conflitos sociais. (HABERMAS, 1995) 

Seguindo a mesma lógica, tal ampliação do lócus da gestão pública precisa ocorrer 

para que as instâncias do corpo político representem um reflexo mais próximo dos anseios e 

expectativas dos que são representados por elas, o que irá ocorrer quando, segundo 

Miguel(2005), for realizada a implantação das seguintes quatro diretrizes: 

(1) Ampliação da representatividade mimética do corpo decisório, isto é, tornar os 

governantes mais parecidos com os governados; (2) ampliação da pluralidade de 

vozes e perspectivas presentes nas esferas decisórias; (3) ampliação da força política 

de grupos tradicionalmente marginalizados; e (4) ampliação da rotatividade nos 
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cargos decisórios, impedindo a cristalização de uma elite política (Miguel, 2005, p. 

32). 

 Dessa forma, a garantia dessas quatro diretrizes se dá através da participação política, 

entendida enquanto  

Um processo de vivência que imprime sentido e significado a um grupo ou 

movimento social, tornando-o protagonista de sua história, desenvolvendo uma 

consciência crítica desalienadora, agregando força sociopolítica a esse grupo ou 

ação coletiva, e gerando novos valores e uma cultura política nova.(GOHN 2008, p. 

30) 

 

Sob essa mesma lógica, CarolePateman, uma das principais referências internacionais 

no debate participacionista, afirma que o objetivo principal da participação política “é 

caracterizar-se como um processo educativo, tanto no aspecto psicológico quanto na aquisição 

de habilidades e procedimentos da democracia” (PATEMAN, 1992, p. 61). 

Essa perspectiva da necessidade da ampliação dos espaços decisórios no âmbito do 

processo democrático, e consequentemente a possibilidade de participação da sociedade civil, 

é que irá nortear o presente trabalho. 

 

3.Contextualizando O Município de Montes Claros  

 

O desenvolvimento de Montes Claros e do restante do Norte de Minas Gerais 

aconteceu de maneira diferente do padrão estabelecido no restante da província mineira. A 

primeira atividade econômica que prolifera na região é a da pecuária, motivo inclusive, 

conforme nos ensina Reis (1997), do povoamento inicial. Contudo, a integração do Norte com 

o restante da província ocorreu devido à produção de gado, cuja finalidade era atender às 

necessidades das regiões mineradoras. (REIS, 1997) 

 O povoamento da região em que se localiza Montes Claros ocorreu da mesma 

maneira, com a constituição da grande fazenda de gado, visando a produção especialmente do 

charque, de modo a atender às antigas vilas mineradoras, tais como Diamantina, Ouro Preto e 

Sabará. (COSTA, 1997) 
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 Além da produção do gado, destaca-se também a cultura do algodão, empreendida 

desde o final do Século XVIII. É a partir do desenvolvimento dessas duas modalidades que a 

localidade começa a se consolidar como núcleo populacional, em decorrência da ampliação da 

mão de obra escrava que posteriormente se tornou agregada dessas fazendas. Esses 

trabalhadores residiam no entorno das propriedades rurais, formando os primeiros grupos de 

camponeses sem vínculo empregatício, mas que sobreviviam das relações de troca que 

mantinham com os donos das terras. (COSTA, 1997) 

 É, portanto, nesse contexto que as relações no Arraial das Formigas, nome do vilarejo 

que, mais tarde, se tornará Montes Claros, se organizam, a partir da figura do representante do 

capital rural no centro. A grande fazenda não se encontra apenas no centro das relações 

econômicas, mas também no das ações políticas que se institucionalizarão a partir da primeira 

Câmara Municipal, instituída em 1831, pelo decreto da Regência, em nome do imperador 

Dom Pedro II, que também eleva o Arraial à condição de Vila, e o rebatiza como Montes 

Claros das Formigas. (BRITO, 2006)  

 Apesar de instituída em 1831, é apenas no ano seguinte que a Câmara Municipal é 

efetivamente formada e, de acordo com Brito (2006), é nesse momento que se consolida a 

formação da elite local,constituída pela presença de religiosos, comerciantes, advogados, 

médicos, farmacêuticos e mestres da instrução pública. Todavia, todos esses estavam 

vinculados à figura do fazendeiro, que então exercia o papel de protagonista nas complexas 

relações de poder. 

A ação do grande fazendeiro, que receberá a alcunha de “coronel” a partir da criação 

da Guarda Nacional em 1831, é descrita por LEAL (1978) como executora de um poder, às 

vezes dominante, ou hegemônico, sobre as camadas populares, substituindo o Estado, cujo 

centro estava nas trocas de favores que buscavam solucionar uma gama de necessidades 

pessoais ou de parentela, e, em decorrência disso, a figura do coronel se constituía como 

mediadora entre o Estado, o camponês e seu agregado, ao mesmo tempo, era o “próprio” 

Estado, na localidade que estava sob o seu jugo. (LEAL, 1978). 

 Dessa forma há de se destacar que o domínio político desse segmento em Montes 

Claros se apresenta desde a primeira eleição para a presidência da Câmara Municipal, em que 

se elege o fazendeiro Francisco Pinheiro Neves, que logo depois também assumiria o posto 
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como membro da Guarda Nacional, adotando daí em diante o título de “coronel”. (BRITO, 

2006) 

 Em que pese existir uma vasta polêmica teórica acerca da viabilidade da utilização da 

categoria “Coronel” e “Coronelismo” após 1930, na qual autores como Carvalho(2005, p. 

134) afirmam que estas não são corretas após a Revolução Varguista, pois com o fim da 

República Velha o que há é clientelismo que “indica um tipo de relação entre atores políticos, 

que envolve a concessão de benefícios públicos (...) em troca de apoio político”, divergindo, 

portanto, de leituras como a de Janotti (1997), que defende a ideia de que o coronelismo 

nunca deixou de existir, porque ele possui uma grande capacidade de se adaptar às novas 

realidades políticas, o certo é que os representantes do grande capital rural, sejam eles 

coronéis ou não, dominaram a vida pública montesclarense desde 1831 até 1982, quando 

houve a primeira fratura em sua inegável hegemonia política. 

 

4.O início da redemocratização em Montes Claros 

 

Como já dito, a primeira interrupção hegemonia do grande capital rural ocorre com as 

eleições municipais de 1982, que levam à chefia do executivo local um jovem de 28 anos, que 

havia sido eleito vereador no pleito anterior, aos 23 anos, sendoo mais votado da história do 

município, chamado Luiz Tadeu Leite. (FERREIRA, 2002) 

Tadeu, como é mais conhecido, atuava como radialista desde 1974, com um programa 

matinal chamado “Boca no Trombone” na única estação de rádio da cidade, a Sociedade. 

Oriundo de uma família de baixo poder aquisitivo, Tadeu utiliza esse programa 

principalmente para fazer críticas às administrações municipais, o que garante a sua 

penetração nesses segmentos que veem em sua figura a liderança carismática que defenderá 

seus interesses. (FERREIRA, 2002). 

Assim, o primeiro mandato montesclarense, objeto desse estudo, possui características 

muito peculiares em relação à política local, pois foi fruto de um amplo movimento popular 

que intensificou um fenômeno que se enquadra no que Gramsci (1976, p. 55) denominou 

“crise de hegemonia da classe dirigente”. Para esse teórico italiano tal 
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crise de hegemonia da classe dirigente, que ocorre ou porque a classe dirigente faliu 

em determinado grande empreendimento político pelo qual pediu ou impôs pela 

força o consentimento das grandes massas(...) ou porque amplas massas(...) 

passaram de repente da passividade a certa atividade e apresentaram reivindicações. 

(GRAMSCI, 1976, p.55) 

 

No caso específico de Montes Claros, a classe dirigente era vinculada ao capital rural, 

e aquele foi o primeiro pleito em que os dirigentes dos setores agrários não lograram êxito na 

disputa da municipalidade, desde a instituição da Vila, em 1832. O resultado dessas eleições 

em Montes Claros é explicado, segundo Oliveira(2000), por três fatores: a campanha estadual 

do candidato a governador Tancredo Neves, a desarticulação local do PDS (partido oficial do 

regime, que equivalia à ARENA da época do regime militar) e a ascensão do movimento 

popular. Esse último fator é de fundamental importância, principalmente quando se analisa a 

composição do conjunto de vereadores eleitos, pois diversos deles são oriundos do que 

Oliveira(2000, p.171) classifica como “extração mais popular”.  

Quando se analisa o perfil dos vereadores eleitos, tendo como base a sua ocupação 

pretérita, se observa mais claramente essa representação “mais popular”, pois se encontravam 

entre os parlamentares, por exemplo, um metalúrgico, um sapateiro, um pequeno comerciante 

e pela primeira vez uma legislatura contaria com a presença feminina, através de uma 

professora negra.(OLIVEIRA, 2000, p.174)  

Ferreira(2002) demonstra que o mandato municipal exercido entre 1983 e 1988 foi 

marcado pelo forte viés populista, na perspectiva clássica que tal conceito teve no Brasil a 

partir das obras de Weffort e Ianni, e que obteve grande apoio popular especialmente pelos 

vultosos recursos para obras de um programa financiado pelo Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento(BIRD), denominado “Projeto Cidades de Porte Médio”.  

Com a realização dessas obras, a administração municipal intensificou seus 

mecanismos de diálogo com a população, estabelecendo inclusive a relação direta da 

população com o prefeito, através do programa “converse com o prefeito, que prestava 

assistência aos moradores todas as terças e quintas-feiras, atendendo em média de 200 a 300 

pessoas por dia”. (FERREIRA, 2002, p. 133) 

O que ocorria a partir de 1984, ao nível do executivo local, era uma tentativa de 

aproximação do prefeito municipal com a população dos bairros, vilas e favelas, 

através do atendimento pessoal de suas reivindicações. Ao procurar estabelecer um 

contato direto com a população carente, a prefeitura municipal imaginava estar 

solucionando um dos problemas que travava a administração local; a definição de 
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obras prioritárias a partir das reclamações diretamente levadas pelos moradores dos 

bairros àquele que, efetivamente, as resolveria. (FERREIRA, 2002, p. 132)   

 

 Além do “converse com o prefeito”, o executivo local desenvolveu a prática de 

realizar diversas reuniões, no modelo de assembleias nos bairros, para a definição das ações 

prioritárias nesses locais. As propostas, previamente definidas, eram levadas às comunidades, 

que elegiam a sua ordem de prioridade, num modelo que lembra o que depois se 

convencionou denominar de “Orçamento Participativo”. (GUIMARÃES, 1997, p. 172) 

A participação da população, nesse complexo de obras realizadas, se dava desde o 

momento da reivindicação até a sua efetiva execução. A administração municipal 

desenvolveu o chamado “Programa Mutirão”, que consistia em mobilizar a população 

beneficiada, por tais obras, na sua feitura. Nesse programa, “as pessoas se disponibilizavam 

em determinados dias para efetuar serviços que, a rigor, eram de competência da Prefeitura 

Municipal”. (FERREIRA, 2002, p. 145) 

A convocação da população ocorria previamente, com a indicação das ações que 

ocorreriam com a sua participação, conforme atesta o noticiário da época. 

Começarão nesta quinta-feira as obras do XI Mutirão da Prefeitura, beneficiando os 

bairros Francisco Peres, Clarindo Lopes e Santa Rita II. No domingo será 

desenvolvido um maior número de realizações, devendo ocorrer ainda solenidades 

comemorativas ao mutirão, contando com a presença do prefeito Luiz Tadeu Leite, 

seus assessores e vereadores do PMDB. (...) Dentre as obras que serão executadas 

pela prefeitura, junto com os moradores dos bairros beneficiados, destacam-se: a 

implantação de horta comunitária na escola estadual Felício Araujo, construção de 

uma praça pública, instalação de um telefone público no final da rua Padre Feijó, no 

bairro Clarindo Lopes, cobertura de dois pontos de ônibus, vacinação de crianças, 

coleta de lixos, limpeza de lotes vagos, patrolamento e abertura de ruas, instalações 

de água e serviços hidráulicos e diversas outras pequenas obras.3 

 

 Apesar da participação popular na realização dessas obras, as ações da administração 

municipal não significaram descentralização e organização da comunidade, nem através de 

associações, nem através dos representantes eleitos para a esfera legislativa, pois o processo, 

do modo como ocorreu, não significou um maior envolvimento desses “atores políticos”, e 

nem isso se deu a partir de “regras claramente estabelecidas”. (FERREIRA, 2002, p. 147) 

 O que de fato esses mutirões significaram ao poder executivo municipal foi que ele 

“passa a ser visto como a salvação, a única fonte de recursos”. (OLIVEIRA, 2000, p. 114) 

                                                           
3Montes Claros, Jornal do Norte, 02/09/1984, p. 03 
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Dessa forma, tanto as associações comunitárias quanto os vereadores, mesmo os aliados, 

perdem sua força como agentes mediadores no processo de gestão dos recursos. Acrescente-se 

a isso que a percepção da população em relação a essas benesses foi distorcida, pois o povo 

analisa estas obras “enquanto doadas e não conseguidas, dificultando a definição de regras 

adequadas ao processo democrático, e sugerindo possibilidades limitadas de participação nos 

negócios públicos”. (FERREIRA, 2002, p.148)   

À vista disso, o programa Cidades de Porte Médio apresenta, portanto, características 

inerentes ao regime militar que o idealizou. Ele é, em sua essência, apesar de apregoar o 

contrário, autoritário e centralizador, e incentiva a participação popular apenas “dentro de 

determinados limites”. (FERREIRA, 2002, p. 148) 

Nesse mesmo sentido, Pereira (2008) aponta que, em que pese o mandato ter 

desenvolvido ações de participação popular, ele não contribuiu para a organização da real 

expressão dos anseios e necessidades do povo, mas sim para um reforço das relações de 

dependência a partir de ações paternalistas estabelecidas com a sociedade civil, tendo como 

resultado concreto e mais perene a desarticulação, desorganização e enfraquecimento dos 

movimentos populares.Assim, não ocorreu nesse mandato o que Gohn (2008) havia lecionado 

em relação à necessidade da participação desenvolver uma “consciência crítica 

desalienadora”. (GOHN, 2008, p.30) 

 

5.Participação em Montes Claros pós-1988 

 

Apesar das críticas que se possa fazer ao mandato iniciado em 1983, há de se destacar 

que eleocorreu em quase sua totalidade sob a égide dos preceitos constitucionais ainda do 

regime iniciado em 1964, que de forma alguma privilegiavam ações no sentido de incluir a 

sociedade civil no âmbito decisório. 

O novo texto constitucional de 1988 inova bastante ao incorporar o princípio da 

participação popular direta na administração pública, desde o primeiro artigo, em seu 

parágrafo único, quando afirma que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. (BRASIL, 1988) 
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É a partir de tal pressuposto normativo que se instauram, nas administrações públicas 

de todas as esferas, diversas ações de caráter participativo, pois a sociedade civil é incluída 

efetivamente no processo decisório, respeitando os preceitos expostos, por exemplo, nos 

artigos 29, 114 e 206, que versam respectivamente sobre “o planejamento participativo, 

mediante a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, como 

preceito a ser observado pelos municípios (Art. 29, XII)”; “a gestão administrativa da 

Seguridade Social, com a participação quadripartite de governos, trabalhadores, empresários e 

aposentados (art.114, VI), e a proteção dos direitos da criança e do adolescente; a gestão 

democrática do ensino público na área da educação. (Art. 206, VI).(BRASIL, 1988) 

Dessa forma, a participação se torna algo institucionalizado a partir do novo arcabouço 

constitucional, perpassando todas as esferas. Conselhos, conferências e audiências públicas, 

dentre outros, tornam-se instrumentos que, em maior ou menor medida, as administrações 

utilizam, o que gera a necessidade de, além de se estudar sobre a efetiva execução no sentido 

de garantia plena destes pressupostos constitucionais, visando o real exercício do espírito 

legislador em criar mecanismos de democracia direta, também se buscar como parâmetros de 

análise ações que se desenvolvam além dos pressupostos constitucionais, para se poder 

avaliar corretamente o nível de desenvolvimento participativo. 

Um exemplo tido como pioneiro no desenvolvimento de tais ações, após a 

promulgação da Constituição, é a gestão do município de Porto Alegre(RS), do Partido dos 

Trabalhadores, eleita em 1988, que desde o início buscou implementar ações de 

descentralização, criando inclusive uma instância governamental que articularia as demandas 

populares, denominada Coordenação de Relação com a Comunidade – CRC – , cumprindo 

assim o que inicialmente era um compromisso genérico de campanha de realizar um governo 

participativo. (AVRITZER, 2005) 

É bastante claro que sem a contribuição decisiva da administração do Partido dos 

Trabalhadores na implementação da proposta ela não haveria se tornado realidade; 

mas é igualmente correto afirmar que a ausência do termo orçamento na proposta de 

governo do PT para a prefeitura de Porto Alegre demonstra que a identificação do 

tema orçamento foi obra do movimento comunitário. (AVRITZER, 2005, p 28) 

 

Foi a partir dessa relação com a sociedade civil, que possuía uma intensa tradição 

reivindicatória, que nasceu o Orçamento Participativo (OP), que, diferentemente de outras 

iniciativas, não era uma obrigação expressa na Constituição (apesar de obviamente se 
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reconhecer que tal inovação provavelmente não seria possível em outro contexto 

constitucional) e que visava realizar uma articulação entre governo e sociedade, concedendo 

concretamente poder efetivo à população, para definição de destino a recursos orçamentários. 

(AVRITZER, 2005) 

O Orçamento Participativo se organizou através de assembleias regionais e temáticas, 

que, além de serem abertas à participação indiscriminada, também eram regulamentadas pelos 

próprios participantes, (AVRITZER, 2005) 

Dessa forma, essa iniciativa se finca em três pilares fundamentais: a possibilidade da 

participação de todos; o estabelecimento da participação sendo dirigida por um regimento 

interno criado sob a lógica tanto da democracia direta quanto da representativa; e, por fim, 

que a distribuição dos recursos seria realizada através de uma metodologia objetiva, que se 

baseava na combinação de critérios gerais técnicos. (SANTOS e AVRITZER, 2003). 

A partir dessa experiência gaúcha, o Orçamento Participativo se tornou um relevante 

instrumento de participação, por incorporar ao processo decisório uma série de atores antes 

excluídos, se tornando assim um dos principais instrumentos de democratização da gestão 

pública, tendo sido implantado em diversos municípios, dos mais diferentes estados e 

governados pelos mais diferentes partidos, envolvendo todo o espectro ideológico partidário, 

indo desde o pioneiro e preponderante PT até ao PFL, atual DEM. (AVRITZER, 2008) 

Dessa forma, é entendido pela maioria dos estudiosos que o OP é uma das mais 

eficazes ferramentas de se fomentar e desenvolver a participação, inclusive desarticulando 

práticas tradicionais de elites políticas, como o clientelismo e o patrimonialismo. 

A própria dinâmica do Orçamento Participativo é dotada de grande potencial 

educativo, significando ganhos em várias dimensões da cidadania. Tal como 

concebido, o processo através da qual é elaborado permite que, a partir das 

demandas particularistas e através de um processo de filtragem e de negociações 

sucessivas, sejam discutidas questões mais amplas da cidade. Permite, ainda, a 

implementação de políticas redestributivas e compensatórias de solidariedade ante 

os mais necessitados, que se diferenciam das tradicionais. (AZEVEDO e MARES 

GUIA, 2005) 

 

Iniciativa semelhante somente foi desenvolvida em Montes Claros no mandato 

municipal(2005-2008),liderado por PPS e PT, o que demonstra ser o incentivo à participação 

uma exceção da tradição política local. 
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Pereira (2002), por exemplo, aponta em seu estudo sobre Montes Claros da primeira 

metade do Séc. XX que a tradição local era de uma população “subordinada” e “dependente”, 

apesar de “consciente” e “ativa”, que exercia tal consciência através da exigência de “favores” 

da elite hegemônica local. (p.15) 

Dessa forma, Pereira(2002) aponta que a tradição política local demonstrava como 

características historicamente inerentes ao exercício da hegemonia, pela elite local, o 

autoritarismo, que o autor denomina inclusive como “coronelismo”, demonstrando-se 

partidário, portanto, da tese de Janoti (1997), o paternalismo e o clientelismo. (p.137) 

O mandato municipal que realiza o Orçamento Participativo o faz ciente de tal 

tradição. 

Governar é, antes de tudo, um ato de identificação com a cidade, seus moradores, 

enquanto cidadãos dotados de direitos, promovendo ruptura de uma tradição 

autoritária, excludente e elitista, consolidando a democracia, como um meio e como 

um fim em Montes Caros. (PREFEITURA DE MONTES CLAROS – RELATÓRIO 

DE GESTÃO 2005-2008, p.9 apud MEIRA, 2011, p.61) 

 

 O Orçamento Participativo, inclusive, é implantado não apenas como fim, mas dentro 

de uma perspectiva mais ampla denominada de “Governança Solidária”. (MEIRA, 2011; 

QUADROS, 2014) 

Essa “Governança Solidária” objetivava criar uma ampla articulação, desenvolvendo 

uma “rede de participação, mobilizando a sociedade na atuação conjunta com o governo em 

defesa de seus direitos, construindo um eficaz mecanismo de decisão e controle social”. 

(MEIRA, 2011, p.73) 

Porém, diferentes autores (MEIRA, 2011; QUADROS, 2014), apesar de entenderem 

tal processo como positivo, demonstram que tais iniciativas (OP e Governança 

Solidária)encontraram inúmeros obstáculos em sua implementação, resultando que em 

Montes Claros não se pode entendê-las como bem-sucedidas, como no exemplo já citado de 

Porto Alegre (RS). 

Se em Porto Alegre havia toda uma conjuntura favorável à criação de um amplo 

espaço de participação como o OP, em Montes Claros havia forte resistência 

derivada de uma grande parte das lideranças municipais, que viam na participação 

autônoma, na liberdade de expressão e a implantação e ênfase em políticas efetivas 

de direitos, algo inaceitável, mesmo que não o digam explicitamente ou ainda que 

tentassem desqualificar as propostas de gestão participativa. Essa resistência pode 

ser facilmente compreendida quando levamos em conta o padrão de política 

consolidado na região, assistencialista, paternalista e clientelista, que se traduz na 

troca de votos por comida, assistência médica, doação de materiais de construção e 
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na concessão de empregos públicos. Assim, negam qualquer medida que possa 

colocar em risco o círculo vicioso da dependência-troca-de-favores e ameaçar as 

suas velhas estratégias de obtenção e manutenção do poder. (MEIRA, 2011, p. 105) 

 

Meira(2011) apresenta objetivamente alguns pontos que corroboram tal pensamento: 

47,4% das demandas do OP não foram concluídas (p.86); não houve definição pretérita da 

parcela do orçamento a ser realizada(p.89), não houve um princípio redistributivo que 

privilegiasse as áreas de maior vulnerabilidade social. (p. 91); eminência de uma ”baixa 

densidade de associativismo civil foi condição fundamental para a não continuidade do 

OP”(p. 94); limitação ao acesso às informações, inclusive com a “não divulgação dos 

resultados finais”(p.110); plenárias do OP se tornaram “palanques eleitorais” de vereadores 

(p. 112) oposição interna de grupos de vertente “tecnocrata” que acreditavam que a gestão 

participativa era muito “morosa e custosa”, e também porque fazia “parecer que o prefeito não 

fez nada e o OP era quem fazia tudo”(p. 113); realização das obras no ano eleitoral, criando 

simbolicamente a aparência de que as obras do OP eram “obras eleitoreiras”(p. 116). 

Quadros corrobora tais colocações e as transporta também para a análise mais ampla 

da “Governança Solidária”, demonstrando que tal plataforma de governo também teve em 

grande medida os mesmos vícios já expostos do OP. 

O fortalecimento político da participação como centro da relação entre prefeitura e 

sociedade presente no discurso por vezes não encontrou espaço no arquétipo que se 

operacionalizou, sendo na nossa perspectiva incapaz de superar na prática a ideia de 

controle das ações ou manifestações que contrariassem as ideias 

postas.(QUADROS, 2014, p.93) 

 

Essa autora conclui seu raciocínio, afirmando que  

O curto período em que essas ações foram introduzidas, a cultura política do 

município, a falta de apoio de agentes políticos e uma notável falta de planejamento 

da proposta, podem ser considerados como os principais fatores que impediram a 

Governança Solidária de introduzir seus instrumentos para uma nova cultura de se 

fazer política no município (p. 114) 

 

Por último, frise-se ainda que o prefeito desse mandato não logrou êxito em sua 

campanha de reeleição e nem a “Governança Solidária” tampouco o “Orçamento 

Participativo” tiveram continuidade nos mandatos seguintes. 
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Considerações Finais 

 

Pelo exposto acima, de modo algum é pretensão deste trabalho encerrar essa discussão 

acerca do processo político local, bem como da participação popular. Pelo contrário, o 

objetivo é apresentar contribuições para tal discussão. 

 Conforme visto, Montes Claros sempre possuiu uma forte tradição de lideranças 

vinculadas à grande fazenda, o que é fruto de seu desenvolvimento histórico, visto que o 

processo de povoamento se deu a partir da criação de gado. (COSTA, 1997) A partir 

desse processo, a elite agropecuária dominou o cenário político local, e transformou o 

processo eleitoral em uma disputa intraclasse, no qual, independentemente de quem fosse o 

vencedor, os fazendeiros se manteriam no poder e seus interesses seriam priorizados, em 

detrimento de outros interesses de outras classes. 

 Tal hegemonia dos coronéis foi fundamental para o desenvolvimento das 

características acima, apontadas por Pereira(2002) como basilares na constituição política de 

Montes Claros. Elas se fizeram presentes no passado, e ainda se fazem nos dias atuais, 

gerando uma cultura política eminentemente autoritária e centralizadora. 

 Conclui-se, portanto, que o fato de se poder identificar, em mais de 170 anos de vida 

política, apenas dois momentos em que de alguma forma se buscou incentivar a participação 

popular, mesmo que de maneira questionável, é uma clara demonstração de quão pouco 

efetiva é a própria democracia na maior cidade do sertão mineiro. 
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