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RESUMO: O caso dos transgênicos revela como diferentes arenas estatais permitem 

acessos e tem ações e reações diferentes perante demandas advindas dos movimentos 

sociais. A presente proposta tem como objetivo analisar as principais instituições estatais 

envolvidas nos conflitos envolvendo a transgenia e suas relações com os movimentos 

sociais favoráveis à maior regulamentação desses organismos. A despeito de um quadro 

desfavorável à luta dos atores antitransgênicos, estes encontram permeabilidade em alguns 

espaços e elaboram suas demandas de maneira a acessar as poucas possibilidades e a 

contestar o poderoso status quo num quadro de fechamento institucional de debate e 

participação no tema. Partimos dos resultados de dois trabalhos já finalizados, iniciação 

científica e dissertação de mestrado, ambos realizados a partir de abordagens 

multimétodos. Para este debate, utilizamos autores da teoria do confronto político. 

Palavras-chave: arenas estatais; frames; transgênicos; processo político; estratégias. 

 

INTRODUÇÃO 

Pensando o Estado brasileiro como não monolítico e, tendo vista o rompimento com 

dicotomias entre institucional e não-institucional para estudos dos movimentos sociais, é de 

se esperar que demandas coletivas não ecoem da mesma maneira nos diversos escalões 

e poderes. Podemos perceber empiricamente esta situação com o caso dos transgênicos 

cujos confrontos políticos revelaram como diferentes arenas estatais tem permeabilidade, 

ações e reações diversas perante demandas advindas da sociedade.  

No caso dos transgênicos, argumentamos que existem diversas arenas com 

disputas políticas destoantes, mas que, num quadro geral, tenderam a favorecer fortemente 

àqueles que queriam sua adoção com pouca regulamentação no Brasil. Tais confrontos já 

completam aproximadamente duas décadas no país, e para ilustrar esta complexidade no 

curto espaço de um paper, fazemos a seguinte divisão: um resgate breve sobre a época de 

entrada dos organismos geneticamente modificados (OGMs) no Brasil e seus primeiros 

desdobramentos seguido de seções específicas para tratar de cada arena – Executivo, 

Legislativo, Judiciário e Ministério Público Federal (MPF) – e, por fim, antes das 

considerações finais, um balanço analítico sobre o exposto.  Dessa forma, a presente 

proposta tem como objetivo analisar as principais instituições estatais envolvidas nestes 

conflitos, pontuando oportunamente suas relações com os atores favoráveis à maior 

regulamentação desses organismos.   

Partimos de dois trabalhos já finalizados, sendo iniciação científica e dissertação de 

mestrado. Nas duas, fizemos uso de abordagens multimétodos com levantamento das 

ações judiciais, análise de conteúdo, entrevistas semi-estruturadas e pesquisa de fontes 
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secundárias. No entanto, na primeira nos concentramos no ativismo judicial e na segunda, 

a partir de duas organizações não-governamentais (ONGs), fizemos o mapeamento do 

campo de mobilização do direito contra os transgênicos. Neste último trabalho, também 

buscamos ações abertas em cortes não presentes na coleta feita inicialmente, entrevistas 

com outros atores e publicações específicas. 

 

1. Prólogo  

O Brasil é um país de forte tradição agrária, mas até a metade final da década de 

1990 ainda não havia adotado a transgenia em seus cultivos. Diante de fortes pressões 

políticas e econômicas para uso desta biotecnologia, algumas leis foram criadas com vistas 

a regulamentar a situação: a Lei de Patentes (nº 9.279/1996), que permitiu reconhecer a 

propriedade intelectual e a cobrança de royalties, e a primeira Lei de Biossegurança (nº 

8.974/1995), que deu origem à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (nº 1 - 

CTNBio, objetivando a implementação de uma política nacional. Mesmo com estes marcos, 

cultivar e comercializar os transgênicos permanecia proibido.  

Por volta de 1997, durante mandato de FHC, sementes de soja transgênicas 

chegaram de contrabando pela fronteira entre a Argentina e o Rio Grande do Sul 

deflagrando os primeiros momentos de conflitos mais intensos entre prós e contras a 

adoção desses organismos. Nesta época, a Comissão supracitada aprovou parecer 

permitindo o plantio dessa variedade com abertura subsequente de uma Ação Civil Pública 

(ACP2) pelas ONGs IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor) e Greenpeace, marcando 

desde os primeiros episódios o uso do litígio estratégico como importante recurso nestes 

conflitos.  

Já no primeiro mandato do governo Lula, duas medidas provisórias3, posteriormente 

convertidas em decretos, foram elaboradas a fim de permitir a comercialização das 

commodities de soja. Estas primeiras medidas sinalizavam uma aproximação do presidente 

eleito via Partido dos Trabalhadores (PT) em contraposição aos anos anteriores quando 

este partido fazia oposição a algumas políticas pró-transgenia.  

                                                           
2 Ação Civil Pública de registro nº 1998.34.00.027682-0/DF. 
3 Medida Provisória nº 113/2003, convertida na lei 10.688/2003, estabeleceu normas para o plantio 
e comercialização de soja geneticamente modificada da safra de 2003. Já a Medida Provisória nº 
131/2003, convertida na Lei 10.814/2013, tratava da safra de 2004. 
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Podemos considerar que os transgênicos são uma das pautas políticas que 

implicaram numa coalizão inicial entre o então presidente Lula e o Congresso Nacional. 

Ainda que aprofundar sobre Presidencialismo de Coalizão não esteja circunscrito nos 

objetivos desse paper, vale pontuar que as evidências coletadas de entrevistados, 

documentos e até mesmo nas análises de litígios4 revelam este afastamento do PT de 

movimentos de base que foram importantes para o alçarem ao poder em direção. Segundo 

Dobbin (1999, p.2 apud, TILLY, 2010, p.135), isso se dá porque a conquista do poder via 

eleição não implica na sua conquista efetiva diante de altos burocratas educados na 

ideologia neoliberal contrários às políticas progressistas e, acrescentamos no caso dos 

transgênicos, congressistas não comprometidos com causas ambientais.  

Neste sentido, temos no início dos anos 2000 um cenário que envolvia polarizações 

entre grupos favoráveis e grupos desfavoráveis. Dentre os diversos segmentos, podemos 

elencar: do lado contrário, movimentos da via campesina, de consumidores, redes 

antitransgênicos, grupos de intelectuais, parte da comunidade científica e algumas ONGs 

progressistas; e, do lado a favor, as grandes transnacionais de alimentos e de patentes de 

sementes transgênicas, grandes produtores rurais, bancada ruralista e agremiações 

científicas. 

O ponto mais importante desde o início dessas configurações sociais, políticas e 

econômicas é a atual lei de Biossegurança (nº 11.105/05), que significou o fim da 

necessidade de licenças ambientais para estudo dos OGMs e desvinculou os pareceres da 

CTNBio de avaliações de órgãos competentes, como IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais) e ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

Desde o início, Benthien (2007) comenta que a sociedade civil era contrária a essa maior 

autonomia. O episódio da votação foi narrado em alguns trabalhos como uma confluência 

favorável aos atores ligados ao agronegócio (a exemplo de LEITE, 2007 e SANTOS, 2007). 

Em síntese, uma Comissão já empoderada e de composição restrita a poucos 

membros com titulação mínima de doutorado passou a deter ainda mais autoridade sobre 

o tema. Além disso, em 2007, com a Lei nº11.460, houve alteração de decisão por maioria 

qualificada (2/3 do total de membros) para maioria absoluta. É importante pontuar que a 

composição dos membros indicados para a Comissão não é permanente, mas possui uma 

                                                           
4 Antes da eleição de Lula, o PT fazia oposição aos transgênicos chegando a abrir uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade de registro N. ° 2.007-2 DF contra o ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso 
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tendência predominante pró-transgenia. Prova disso é que, quando se analisa a última 

década de atividade da comissão, não há nenhuma variedade reprovada nos processos 

avaliativos, o que alguns interpretam como indicador de possíveis articulações políticas 

para facilitar os processos de votação e minar discussões. A representante dos 

consumidores na CTNBio diz: 

Acho que existe uma pressão política real para deixar vago os poucos 
cargos que poderiam exercer alguma oposição lá dentro. Porque eu acho 
muito estranho que o Ministério do Meio Ambiente passe dois anos sem 
algum representante, que passe 4 anos sem representante dos 
movimentos sociais, que o Ministério do Trabalho não nomeia, durante 4 
anos, 1 representante de saúde do trabalhador. Enquanto, do outro lado, 
o Ministério da Agricultura não deixa vago seu cargo, o Ministério de 
Indústria e Comércio não deixa vago seu cargo, o próprio Ministério de 
Ciência e Tecnologia (que já tem 12) mantém a representação.... Ou seja, 
eles cuidam de manter todos os votos possíveis daqueles que serão 
favoráveis. E por quê? Inclusive, porque eles faltam muito. E aí é possível 
que eles não tenham número suficiente (Representante dos consumidores 
na CTNBio e ex-ativista do Greenpeace, entrevistada em 2015).  

 Vale mencionar que, nestes primeiros episódios narrados anteriormente (até 

meados de 2005), o maior destaque era a soja transgênica, especialmente a variedade 

RR5. Com o passar dos anos, outras variedades foram ganhando mais relevância no 

debate, das quais destacamos: de 2006 até meados de 2011, o milho; e, por fim, a partir 

de 2012 uma maior variação, envolvendo OGMs do eucalipto, o mosquito da dengue, o 

feijão e outros. Ademais, desde a chegada dos transgênicos no Brasil, umas das 

discussões mais fomentadas é a rotulagem obrigatória dos produtos alimentícios feitos com 

esses organismos.  

Após o exposto, tratamos das arenas considerando a divisão entre os poderes 

executivo, judiciário e legislativo mais o MPF, tendo em vista que todos estes 

espaços/instituições possuem regras e atores próprios que moldam as estratégias, os 

frames e as relações.  

 

2. Executivo 

 

Segundo dados oficiais recentes, na balança comercial brasileira pesa a exportação 

de bens primários, sendo a soja o segundo produto de maior importância (MdIC, 2017). 

                                                           
5 Sigla que significa Round up Ready – nome comercial do agroquímico à base de glifosato. 
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Estes dados refletem o que a autora Svampa (2013) chama de consenso de commodities6,  

que no Brasil reflete um cenário de reprimarização econômica com grande relevância de 

insumos agrícolas geneticamente modificados. Tais dados são reflexos de uma escolha 

pelo modelo agroexportador que implicou em relações de aproximação no tema entre o 

executivo e o legislativo, implicando em alijamento da sociedade civil – representada, dentre 

outros, por ONGs, associações diversas, movimentos sociais e setores de base – de grande 

parte das discussões e dos processos decisórios sobre biossegurança e transgenia no país, 

conforme tratado anteriormente. 

Contudo, o estado não é monolítico e, ainda que possamos afirmar que exista uma 

política prioritária voltada para apoiar o agronegócio, existem outros ramos que se voltam 

para atender às demandas por agriculturas alternativas. Os Ministérios que trazemos para 

ilustrar essa afirmação são: do lado favorável, o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento); do contrário, os antigos MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e 

MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), convertidos em MDSA (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário) no atual governo ; e, por fim, com posicionamento mais 

isento, o MMA (Ministério do Meio Ambiente). 

Um dos mais importantes ministérios do país, o MAPA, tende ao alinhamento mais 

favorável aos transgênicos. Contudo, possui uma pequena atuação voltada para áreas afins 

à agroecologia e agricultura orgânica, por exemplo, no âmbito de projetos ligados à linha 

de “Desenvolvimento Sustentável”, da Coordenação de Agroecologia (Coagre) - Secretaria 

de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDAC). Algumas ações importantes 

que podemos elencar são a certificação de sementes orgânicas e a manutenção de banco 

de sementes. Desta forma, há uma inserção de pautas de agricultura alternativa num 

ministério com alinhamento pró-agronegócio, denotando como nem sempre há posições 

absolutas de instituições atuando em blocos inteiramente homogêneos.  

Por sua vez, os antigos MDS e MDA, recentemente transformados no MDSA por 

Temer, possuem atuação mais voltada para setores menos abastados da sociedade, o que 

                                                           
6 Maristella Svampa vai discutir sobre emergência da ambientalização dos conflitos ligados aos 

grandes projetos extrativistas, que se espalham pela América Latina devido à reprimarização da 
economia. A desaceleração industrial no continente substituída pelos investimentos em matéria-
prima foi motivada, principalmente, pelas demandas chinesas. Neste contexto 
neodesenvolvimentista, a autora aponta que não mais vivemos o Consenso de Washigton, ainda 
que muitos de seus ideais e resultados influam na atualidade, e adentramos ao Consenso de 
Commodities.  
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inclui pequenos agricultores e agricultores familiares. Os canais com MDSA, oriundos 

desde governos anteriores quando os ministérios eram separados, são importantes pontos 

de articulação da sociedade civil com segmentos do Estado, seja pelos espaços de 

participação e de deliberação, seja pela consecução de políticas públicas. Não menos 

importante é dizer que o antigo MDA adotava uma postura contrária à transgenia, o que 

podemos apontar com base em votos de oposição nas sessões da CTNBio voltadas à 

aprovação de determinados OGMs e posicionamentos públicos contrários aos OGMs7. 

Para demonstrar os casos do MDSA, trazemos a tabela a seguir. Separamos em 

MDA e MDS para pontuar como se davam as ações antes da junção, focando no maior 

protagonismo de um ou outro nas políticas, programas e ações (o PAA, por exemplo, 

também tinha papel do MDS). 

Tabela 1. Políticas, Programas e Ações 

 Políticas, Programas e 

Ações 

Descrição sucinta 

MDA Política Nacional de 

Agroecologia e Produção 

Orgânica (PNAPO)  

Decreto nº 7.794/2012 para instituir a política 

agroecologia e orgânica no país. Assinado 

durante primeiro mandato de Dilma 

Rousseff.  

Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) 

Programa voltado para incentivar a 

agricultura familiar e possibilitar o acesso à 

alimentação às populações em risco 

alimentar e nutricional.  

MDS Campanha Brasil Orgânico 

e Sustentável  

Voltada para Olimpíadas do Rio em 2016 

com a intenção de vender produtos 

orgânicos e agroecológicos feitos por 

agricultores familiares em quiosques 

localizados em pontos estratégicos da 

cidade 

                                                           
7 Exemplo da lagarta Helicoverpa armígera, superpraga que causou dano a plantios de milho. Para o antigo 
MDA,  uma das explicação para proliferação desta praga foi o uso de agrotóxico e o plantio de milhos 
geneticamente modificados(MDA, acesso em 23 de março de 2016).  
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Programa Um milhão de 

Cisternas 

Políticas públicas voltadas para facilitar o 

acesso à água para populações localizadas 

no Semiárido brasileiro, regiões conhecidas 

por sofrerem com a seca. Programas com 

atuação de ONGs ligadas às questões 

agrárias em programas voltados para mais 

autonomia dos produtores rurais.  

Programa Uma Terra e 

Duas Águas 

Fonte: Elaboração própria com base em consulta aos sites oficiais e dados secundários. 

São políticas públicas, programas e ações bem mais complexas do que a 

abordagem sucinta da tabela. Vale, contudo, enfatizar o caso da Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) que deu origem ao Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) criado com a finalidade de viabilizar a 

execução de referida Política Nacional. Formado por diversos ministérios (com destaque 

para o MMA e o MDSA) e representantes da sociedade civil, possui no CNAPO (Comissão 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica) o canal de maior articulação entre atores 

sociais e instituições estatais.  

A partir de Abers e Bülow (2011), compreendemos que tais espaços viabilizam 

relações e ações que revestem parcelas da sociedade civil de certa autoridade prática 

dentro de processos com múltiplos atores e agências. Neste sentido, e tendo em vista uma 

consolidação recente de legislação favorável aos cultivos transgênicos, esta inserção em 

espaço importante de construção para consecução de políticas públicas gera alternativas 

aos movimentos sociais e associações de tangenciar o debate sobre a transgenia.  

Dessa forma, estes terrenos proporcionam a construção dos frames e a articulação 

política entre atores permitindo a possibilidade de ação: os casos pela adoção de cultivos 

orgânicos e agroecológicos, segurança alimentar, movimentos críticos ao agronegócio, 

defesa de soberania alimentar e outras bandeiras enquadram a transgenia em seus 

discursos. Como pontua Barbosa (2009), movimentos populares, camponeses e 

organizações sindicais promovem resistência aos OGMS devido à forte ligação que 

possuem com corporações e agricultura intensiva.  

Os frames [quadros] podem ser entendidos como uma “política de significação” na 

qual as estratégias envolvem tentativas de resistir, de recodificar e mesmo de se criar uma 

“política de lugar” (HILSON, 2009, p.95). A partir dos embates ou convergências entre 
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atores e interesses diferenciados que se encontram em espaços como estes, existe uma 

realimentação dos debates e dos significados, realinhamentos de estratégias e visões. Não 

menos importante é que, segundo Rucht (2004), estabelecer parcerias e coalizões é um 

trabalho árduo, e neste sentido é importante o papel exercido pelo MDSA enquanto um dos 

ministérios importantes para alimentar redes entre atores ligados pelos mais diversos 

projetos, programas e campanhas8.  Para além disso, também promovem novas 

oportunidades políticas ao permitir acesso à estruturas formais de poder.  

Por fim, consideramos que o Ministério do Meio Ambiente atua de maneira mais 

isenta porque, diferentemente do antigo MDA que tendia a adotar posições claramente 

favoráveis aos interesses da agroecologia e da agricultura familiar, o MMA tendeu a não 

assumir posições de debates e controvérsias. Entrevistados pontuam que pode se tratar de 

uma escolha política do MMA, visto que o tema divide posições na esplanada dos 

ministérios e deixou de ser uma prioridade diante de outras agendas importantes. 

Mas nem sempre foi assim: inicialmente o Ministério em questão atuou por uma 

maior regulamentação da transgenia cobrando, inclusive, mais estudos de impactos 

ambientais. Um primeiro momento que rompeu com essa posição mais crítica foi durante a 

primeira grande ACP envolvendo transgênicos no Brasil, como comentamos na seção 

sobre o Judiciário, em que o IBAMA deixa de ser parte de litígio após edição de medida 

provisória sobre conflitos envolvendo entidades administrativas do governo.  

Além disso, Losekann (2011) descreve o posicionamento por moderação política em 

prol de maior regulamentação dos transgênicos adotado pela então Ministra Marina Silva 

cujos diálogos com o  ex-presidente Lula indicavam que o governo escolheria por atender 

aos interesses tanto dos favoráveis quanto dos contrários aos transgênicos (quadro que 

acabou pendendo para os primeiros). Contudo, conforme já exposto, a competência para 

julgar e conceder a liberação dos transgênicos saiu do MMA e foi transferida para o 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCTi) sob alçada da CTNBio (Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança). Com os anos, o Ministério do Meio Ambiente se mostrou 

menos atuante junto às redes, evidência forte disso é a cadeira de indicação de tal 

                                                           
8 Vale comentar muitos membros de movimentos agroecológicos e da agricultura orgânica e familiar 
acreditam que a recente junção do MDA com MDS pode enfraquecer ainda mais as políticas agrárias que 
beneficiam essas agriculturas alternativas ao agronegócio, seja por possíveis diminuições de orçamento, seja 
pela menor autonomia após perder o status ministerial e passar a ser uma Secretaria. Contudo, não podemos 
fazer afirmativas sobre as consequências positivas ou negativas dessa fusão, visto que o recorte temporal da 
pesquisa que sustenta este paper é anterior a esta fusão. 
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ministério permanecer vazia das sessões da CTNBio por 2 (dois) anos, aproximadamente, 

retornando após pressão do MPF.  

Em síntese, os ministérios são repartições do governo, ligados diretamente, 

portanto, ao poder executivo, mas com influências e intercâmbios com a sociedade civil, os 

setores econômicos, o legislativo e o judiciário. Uma discussão interessante é trazida por 

Bachrach e Baratz (2011) de que mais eficiente que se contrapor é incorporar a agenda. 

Podemos notar isso mesmo em um tema de grande consolidação de consenso nos espaços 

de poder como se revelam os transgênicos: a posição oficial é a favor de seu cultivo e 

exportação, ainda que sejam fomentados modelos alternativos em espaços do próprio 

Estado.  

Evidentemente, não podemos desconsiderar que tão importante quanto as 

estruturas disponíveis é a capacidade dos ativistas inseridos em campos 

multiorganizacionas em inventar e modificar frames diante de oportunidades e restrições, 

de maneira semelhante ao que comenta Polleta (2008, p.196).  A partir da perspectiva de 

Rucht (2004), os movimentos só podem ser entendidos mapeando suas relações de 

oposição, de alianças e de apoios.  

Ao elaborar frames e estabelecer alianças por meio da articulação entre governo e 

outros atores políticos, os grupos envolvidos na luta antitransgênicos alimentam a 

controvérsia por outras vias. Diante do fechamento de oportunidades políticas e legais, o 

fomento de modelos alternativos em espaços favoráveis a boa parte das demandas das 

organizações e dos movimentos de base mostra os diferentes aspectos relacionais os quais 

comenta Rucht (2004).  

 

3. Judiciário 

 

Muitas das análises sobre o judiciário estão em artigos científicos, um já publicado 

[Bissoli e Losekann (2016)] e outro no prelo. No primeiro, trazemos os litígios estratégicos 

contra os transgênicos no Brasil, com informações como autores, réus e conflitos mais 

recorrentes; no segundo, abordamos casos emblemáticos da mobilização do direito 

ambiental no Brasil. Em síntese, vale mencionar que a maioria dos casos envolvendo OGMs 

foi aberto por ONGs e pelo MPF, tendo como principais rés a União Federal e grandes 

corporações. Muitas dessas problemáticas coadunam com a percepção de Losekann 
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(2011) de que as ações judiciais funcionam também como recursos de “retificação” e 

efetividade de processos participativos. Muitas dessas questões foram levadas à pleito 

após relativo esgotamento de diálogos nos âmbitos executivo e legislativo.  

 Dito isso, e para não incorrer em autoplágio, nos concentramos para o momento em 

um debate sobre o judiciário durante o processo político envolvendo a transgenia. Desde a 

chegadas desses organismos, a presença da justiça é relevante para os movimentos 

favoráveis pela maior regulamentação, o que não significou necessariamente ganhos. 

Como comenta McCann (2010), acionar Cortes envolve riscos, tais como custos altos, 

morosidade, derrotas judiciais, respostas formalizadas e particularizadas.  

Importante pontuar que uma das primeiras ACPs9, de registro de 1998, é de 

relevância por abrir as principais questões controversas, tais como: ausência de estudos 

ambientais, rotulagem obrigatória, agrotóxicos e Princípio de Precaução10. Destas 

demandas elencadas, é com a rotulagem que as autoras do processo alcançam vitória com 

aprovação de rótulo obrigatório em produtos feitos a partir de transgênicos. Houve 

reviravoltas na norma, das quais se destaca a discussão em torno da obrigatoriedade ou 

não de rotular produtos que contenham menos de 1% de OGMs identificáveis em testes, e 

ao chegar no Supremo Tribunal Federal (STF) manteve-se a decisão por se rotular apenas 

acima de 1% de OGMs.  

Outro problema oriundo da rotulagem é o da fiscalização por parte dos órgãos 

competentes ligados ao executivo na medida em que muitos produtos não contém as 

informações devidas e não há um controle sobre o uso adequado de agroquímicos; 

inclusive, estas questões também foram levadas ao judiciário11.  

Este primeiro processo aberto no fim dos anos 1990 toca em vários pontos num 

momento em que ainda não havia jurisprudência sobre o tema. Com o tempo, as decisões 

foram minando o campo de atuação via judiciário pela sociedade civil ao privilegiar uma 

visão de legitimidade técnica da CTNBio. É um processo que chegou ao STF e também 

                                                           
9 De registro nº1998.34.00.027682-0. 
10 Segundo Lacey (2006), o Princípio de Precaução possui duas faces: 1. A da cautela frente a 

aplicações tecnológicas com resultados mais confirmados e, 2. a realização de investigações em 
áreas com poucas confirmações. Inovações na tecnociência, diz ele, vem acompanhada de riscos, 
visto que muito do conhecimento científico do momento não permite mensurar danos. As 
possibilidades nestes casos é a de conjecturar possíveis danos, irreversíveis ou não, às pessoas, 
aos arranjos sociais e à natureza. Ademais, vale mencionar que o Brasil é signatário do Protocolo 
de Cartagena cujos artigos 10 e 11 são dedicados à este Princípio.  
11 Um caso importante é o da ACP nº 2001.34.00.022280-6. 
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envolveu muitos recursos, como agravos e embargos declaratórios. Também nesta época 

foi minado o campo de atuação do MMA, não só porque a competência passou para a 

CTNBio (ligada ao MCTi) após a atual Lei de Biossegurança, mas também pela Medida 

Provisória nº 1.984/2000, que dá à Advocacia-Geral da União, a AGU, o papel de dirimir 

controvérsias de natureza jurídica existentes entre entidades administrativas do governo. 

Na época dessa medida, o IBAMA havia entrado como parte deste litígio para cobrar 

obrigatoriedade de estudos e relatórios de impactos ambientais no plantio de transgênicos 

e teve de sair do processo. A relatora do processo comentou nos autos:  

Portanto, é lamentável que as apelantes [União Federal, Monsanto e 
Bayer] aproveitem-se da “desistência forçada” do IBAMA para induzir essa 
Egrégia Turma a acreditar que o referido órgão ambiental – que, tão logo 
foi chamado a se manifestar nos autos, explicitou a necessidade de 
realização do EIA para liberação de espécies transgênicas e, melhor, pediu 
para ingressar no feito como litisconsorte ativo – tenha, de súbito, mudado 
de idéia (DISTRITO FEDERAL, APELAÇÃO, Processo nº 1998.34.00. 
027681-8, junho de 2002, p.31, grifo nosso). 

Apesar desta crítica acima, este e outros litígios demonstraram uma tendência entre 

os magistrados de evitar avaliar os argumentos técnicos e científicos e reconhecer 

automaticamente a autoridade da CTNBio em matéria dos transgênicos, conclusão também 

presente em Barbosa (2009). Tendo em vista este direcionamento, as ONGs que abriam 

ações judiciais deixaram de levar algumas questões – tais como Princípio de Precaução, 

laudos, pareceres e cobrança por estudos ambientes – ainda que permaneçam como 

enquadramentos dentro dos movimentos sociais.  

Quando analisamos dados secundários, tais como publicações e boletins destes 

movimentos, vemos que estes permanecem por elaborar frames que criticam a falta de 

estudos ambientais, a elaboração de normas técnicas e os pareceres da CTNBio, por 

exemplo. Inclusive, chegam a produzir contra laudos, estudos técnicos, argumentos 

destoantes das correntes principais da agronomia12, ainda que sem grande ressonância e 

possibilidade de usos estratégicos em arenas estatais como o judiciário. De toda forma, 

acabam por reforçar uma visão comum ao criar significados para sustentar as redes 

antitransgênicos, Segundo Eldeman, Leachman e McAdam (2010), há um enquadramento 

político nesta permanente elaboração de sentidos a partir do direito. 

                                                           
12 O blog “Em Pratos Limpos” (http://pratoslimpos.org.br/) reúne boa parte dessas informações 

produzidas por grupos e redes ligados a movimentos contrários aos OGMs.  
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Uma das explicações possíveis para entender o porquê algumas das questões 

deixaram de ser judicializadas ou foram reelaboradas pode ser buscada em 

Schattschneider (1960, p. 71, grifo no original, apud Bachrach e Baratz, 2011, p. 151) para 

o qual “Todas as formas de organização política têm um viés a favor da exploração de 

alguns tipos de conflito e da supressão de outros, pois organização é mobilização de viés. 

Alguns temas são organizados no interior da política, enquanto outros são organizados fora” 

(grifo no original)”. Como muitas decisões tiveram um viés pró-CTNBio, podemos induzir 

que isto reduziu as possibilidades de atores elaborarem novas questões para as cortes, 

mas permanecem fomentado o debate em espaços não-estatais e mesmo em espaços 

como o CNAPO.  

Exemplos emblemáticos que saem ligeiramente da curva são o das ações judiciais 

de variedade de milho transgênico da empresa Bayer13. Nestes litígios estratégicos há um 

teor mais técnico e científico que nos anteriores e uma de suas decisões proibiu o plantio 

do milho pela falta de plano de monitoramento e normas de coexistência. Após a decisão 

judicial, a CTNBio elaborou resoluções normativas que não foram avaliadas em seu teor 

pela justiça14. Em outras palavras, ainda que as organizações civis tenham sido bem-

sucedidas em levar o processo às cortes com uma decisão favorável a seus anseios, a 

maior parte dos magistrados evita adentrar em searas mais especializadas e tende a 

automaticamente aceitar os laudos/pareceres oficiais ainda que existam outros estudos 

científicos trazidos pelas autoras contrárias aos OGMs.  

Para os que são contra os transgênicos, há nisso uma tentativa de suprimir 

controvérsias científicas e técnicas também em um judiciário que tendem a avaliar mais 

questões atinentes ao processo administrativo e aspectos jurídicos e não está preparado 

para lidar com temas novos pela limitação da inteligência legal. Postura diversa é tomada 

pelo MPF, que busca se aprofundar no tema com consulta a especialistas, como presente 

mais adiante neste trabalho.  

Por fim, é interessante marcar como a abertura das ações judiciais está 

temporalmente atrelada ao seu tempo e espaço: o contexto determina a elaboração de 

frames, porque na produção dos sentidos é preciso localizar o discurso e angariar apoio. É 

dizer que não só as restrições e oportunidades políticas mudam, como também os objetos 

                                                           
13 São dois registros nº 2007.70.00.015712-8/PR e nº 2009.70.00.021057-7/PR. 
14 Para mais detalhes, consultar Bissoli (2016).  
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e temas específicos de conflitos. As primeiras ações judiciais tratavam mais de questões 

ambientais cujo objeto era a soja transgênica, após alguns anos, foram abertos litígios de 

teor mais técnico e envolvendo o milho. Mais recentemente, o MPF abriu processos no 

sentido de manter garantias, reverter decisões e exercer vigilância sobre as ações dos 

outros poderes15. 

 

4. Legislativo 

 

Não é de se surpreender que as Câmaras Legislativas Nacionais, conhecidas pelo 

grande poder da bancada ruralista entre seus congressistas, busque aprovar pautas 

favoráveis ao agronegócio. Há todo uma agenda de pesquisa que estuda o legislativo e 

poderia aprofundar ainda mais dinâmicas de coalizões, troca de favores e conciliações. 

Para o momento, não nos aprofundamos nestas discussões e passamos brevemente pelos 

principais pontos envolvendo esse poder. 

A votação da atual Lei de Biossegurança pode ser considerada o ponto mais 

importante de todo processo envolvendo tal biotecnologia. Como colocado anteriormente, 

trata-se de importante legislação que atua como marco de qual seria a política oficial 

adotada em relação aos transgênicos, principalmente pelo empoderamento da CTNBio. 

Além de ter sido narrado em artigos16, a votação da Lei englobou uma gama de atores e 

teve ampla cobertura midiática. Atualmente, a grande mídia raramente aborda o tema com 

destaque e, tanto Guivant (2006) quanto Furnival e Pinheiro (2008), chegam a conclusão 

parecida: no Brasil há pouco conhecimento da população sobre a transgenia. Além disso, 

a primeira autora também aponta que não existem pesquisas suficientes sobre percepção 

pública em relação a estas novas tecnologias e as duas últimas comentam sobre a falta de 

abordagem sobre incertezas científicas na grande mídia. 

Além dessa legislação, Barbosa (2009) comenta que outros conflitos envolvendo 

essa biotecnologia foram direcionados ao legislativo sem a devida mediação em outros 

ambientes institucionais: 

Em apenas uma década, duas leis de biossegurança e mais de meia 
dúzia de medidas provisórias já trataram do controle estatal sobre a 
biotecnologia agrícola. [...] , a maioria das normas baixadas teve por 
objetivo retirar do âmbito dos sistemas brasileiros de proteção ambiental 

                                                           
15 Análise mais aprofundada sobre será publicada em artigo já aprovado em periódico.  
16 Já mencionados Leite (2007) e Santos (2007). 
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e à saúde as competências que estes possuem para analisar e decidir 
diversos dos aspectos relativos à utilização de transgênicos, concentrando 
o poder nas mãos dos cientistas oficiais integrantes da CTNBio 
(BARBOSA, 2009, p. 59, grifo nosso). 

 Vale pontuar que o legislativo também usa suas prerrogativas para reverter 

conquistas dos movimentos de consumidores e ambientalistas contrários aos transgênicos. 

Caso mais destacado é da rotulagem obrigatória conquistada via ACP: alguns projetos de 

lei foram criados para reverter esta decisão, sendo que Projeto de Lei nº 4.148/2008 de Luis 

Carlos Heinze, do Partido Progressista (PP),  já foi votado e aprovado na Câmara dos 

Deputados. Os movimentos pela maior regulamentação da transgenia são contrários à essa 

legislação, a exemplo da fala a seguir: 

A gente viu a Câmara aprovar em um dia um projeto de lei para acabar 
com a rotulagem dos transgênicos. Porque é para acabar! Aquilo ali não 
é para tirar o triângulo. Se exigem que, para colocar que um alimento é 
transgênico, você tenha que provar em teste de laboratório que ele contém 
transgênico, nenhum vai ter. Por que? Porque na hora que você submete 
um alimento desses, um grão transgênico, a um processamento industrial, 
o DNA é quebrado. Então não se detecta em laboratório a presença de 
DNA. O único jeito é o que é feito atualmente: por rastreamento. [...] Agora, 
se não houve isso, que é o que eles estão querendo, não só grande parte 
dos alimentos não vai ser rotulado, e alguns que vão dizer assim: “livre de 
transgênicos”, e vão se transgênicos. Pode fazer o teste e não vai aparecer 
(Representante dos consumidores na CTNBio e ex-ativista do 
Greenpeace, entrevistada em 2015, grifo nosso). 

Considerado ainda pior que do Heinze, é o PL nº 5575/2009 de autoria de Cândido 

Vaccarezza, deputado pelo PT, que está arquivada, mas busca permitir o uso de sementes 

transgênicas estéreis (ou terminator). A senadora Kátia Abreu, do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), também foi autora de projeto que visava reverter a 

rotulagem, ainda que não aprovada em comissão. 

Uma das explicações para essa massiva investida contra a atual norma de 

rotulagem de produtos transgênicos são os chamados consumidores-cidadãos que, 

segundo Barbosa (2009), agem consciente e racionalmente sobre suas escolhas. Portanto, 

ainda que o crescimento da produção de transgênicos tenha sido vertiginoso, em parte 

atendendo às demandas por commodities agrícolas, cresceu também a busca por 

consumos de produtos orgânicos e agroecológicos: 

O importante é que os consumidores existem, protagonizam as manchetes 
da mídia local e global, mesmo que em muitas sociedades sejam apenas 
coadjuvantes na política local, e, portanto, mesmo que não seja por crença 
e aplicação dos princípios republicanos, passam a ser considerados por 
aqueles capazes de aceitá-los ou não no debate (BARBOSA, 2009, p. 50).  
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Em síntese, podemos considerar que o Legislativo é um poder fechado para as 

demandas de movimentos sociais ligados a modelos outros que não o agronegócio, com 

alguns espaços de debates, boa parte sem muita prospecção, aberto por minorias 

parlamentares. Neste caso específico, notamos, portanto, uma tendência oposta ao que é 

apontado em estudos como de Abers e Bülow (2011) e De Moura e Silva (2008): no caso 

dos transgênicos, desde os anos de 1990 há um movimento não para abertura de canais 

participativos e deliberativos, mas para fechamento. Contudo, isso não significou que os 

diversos segmentos da sociedade civil não buscaram novas arenas e redes, conforme visto 

na seção sobre executivo e na próxima abordagem sobre o MPF.  

 

5. Ministério Público Federal 

 

Por fim, uma arena fundamental para os confrontos envolvendo o tema dos 

transgênicos é o Ministério Público. Esta instituição, também conhecida como Parquet, tem 

suas atribuições e competências definidas pelo art. 129 da Constituição Federal. Com 

autonomia funcional e administrativa, atua como “fiscal da lei”, guardião da ordem jurídica 

e do regime democrático, na defesa dos interesses sociais e individuais, não pertencendo 

a nenhum dos três poderes.   

É importante mencionar que nossa percepção é parcialmente convergente com a 

afirmativa de Abers e Bülow de que “O Ministério Público é fundamental para transformar 

demandas da sociedade civil em demandas legais, com poder para mobilizar o sistema 

judiciário e assim pressionar os Poderes Executivo e Legislativo (p.70)”, visto que o caso 

dos transgênicos também revelou grande expertise técnica e jurídica de ONGs ligadas aos 

agricultores e aos direitos do consumidor nos litígios contra os OGMs (BISSOLI, 2016). 

O Parquet é atuante desde a época da chegada da transgenia no Brasil quando 

abria algumas ações judiciais17; com os anos, adere ainda mais a causa a ponto de 

formalizar a criação de um GT (Grupo de Trabalho) chamado “Agrotóxicos e Transgênicos”, 

vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 

(MPF – Informações Gerais, acesso em 03 de nov. de 2015; MPF - Grupos de trabalho, 

acesso em 03 de nov. de 2015). Os GTs são criados para aprofundar temas de interesses: 

                                                           
17 Vide Bissoli (2016) e Losekann e Bissoli (2015). 
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[...] elaboração de roteiros de atuação, consistentes em documentos que, 
após contextualizar determinados fatos, forneçam informações e diretrizes, 
não vinculantes, que sirvam de orientação e possam garantir uniformidade 
e coerência ao exercício das atribuições da instituição em matérias de meio 
ambiente e de patrimônio cultural (MPF - Grupos de trabalho, acesso em 
03 de nov. de 2015).  

 Neste sentido, o referido GT procura, dentre outras coisas, buscar bibliografias 

científicas, realizar reuniões, dialogar com movimentos sociais, consultar pesquisadores e 

profissionais sobre a transgenia. Consta no próprio site assuntos como: variedades 

convencionais e transgênicas; contaminação genética; Biossegurança e organismos 

transgênicos; direito à informação clara, precisa e ostensiva ao consumidor (MPF - 

Informações Gerais, acesso em 03 de nov. de 2015). 

 Diante disso, o MPF age no sentido de abrir processos judiciais, como ACPs e 

Mandados de Seguranças18, cobrar a indicação de nomes para composição da CTNBio 

(caso do MMA, que esteve ausente em votações de grande relevância ambiental, os casos 

da liberação do eucalipto e do mosquito transgênico) e a fiscalização de plantios por parte 

dos órgãos competentes19, questionar os recentes desdobramentos da questão das 

rotulagem dos transgênico que visa ser abolida pela bancada ruralista20, dentre outras 

ações. Atua em subtemas como rotulagem, propaganda enganosa, fiscalização, proteção 

ao consumidor e ao meio ambiente21. 

Ainda que as informações anteriores estejam resumidas, já revelam o 

encampamento da causa pela instituição num contexto de fechamento do diálogo sobre o 

tema tanto em termos de espaços deliberativos e participativos quanto na mídia oficial. 

Muitos dos debates e estudos deste GT são feitos com diversos segmentos da sociedade 

civil, tais como ONGs, cientistas e movimentos sociais. Este engajamento é visto como 

positivo alguns atores ligados às luta antitransgênicos:  

Sem o Ministério Público estaria mais complicado ainda. Eu saúdo todo dia 
a Constituição brasileira que deu ao Ministério Público prerrogativas de 

                                                           
18  Exemplo do Mandado de Segurança: 2007.34.00.012278-6/DF de autoria do Ministério Público 
Federal garante que as reuniões de votação e das subcomissões da CTNBio permitam o acesso ao 
público.  
19 Exemplo: levou a  União, o MAPA, o MMA e o IBAMA à pleito para cobrar a fiscalização plantios 
de sojas geneticamente modificados no entorno do FLONA - Floresta Nacional de Passo Fundo, no 
Rio Grande do Sul.  
20 Por meio de Ofício nº 618/2015, o MPF questiona técnica e juridicamente a aprovação do PL Nº 
4.148/2008, especialmente tendo em vista o direito ambiental e do consumidor, com argumentos 
elaborados no âmbito do GT Agrotóxicos e Transgênicos.  
21 Dados mais gerais em Losekann e Bissoli (2015). O caso da propaganda enganosa pode ser 
consultado na ação de registro nº 5002685-22.2010.404.7104/RS.  
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zelar pelos interesses difusos, públicos, de zelar pelo bom desempenho 
das políticas públicas (Sanitarista aposentada e ex-membro titular da 
CTNBio, entrevistada em 2015). 

Acho que o MP [Ministério Público] é fundamental. Lógico que com 
posições diferentes, mas parceiro, porque de certa forma o objetivo que o 
Idec busca é uma cidadania, ter cidadãos com uma qualidade de vida 
melhor, com produtos e serviços adequados, enfim, cidadania 
implementada em toda sua dimensão e o MP também luta pelos direitos 
dos cidadãos. Então, em certa medida, nós estamos buscando a proteção 
dos cidadãos, e por isso entendemos o MP como parceiro (Advogada do 
IDEC, entrevistada em 2013). 

 

6.Tecendo comentários 

Para este paper, o foco foi mais direcionado para os canais institucionais com cada 

arena tratada separadamente a fim de facilitar a explicação de uma imensa gama de 

informações. Contudo, é preciso ter em vista que existem relações e trânsitos 

interseccionadas por demandas e atores sociais, fora e dentro das searas estatais, muitas 

vezes com atores que cruzam estes espaços. Temos em posições mais demarcadas o 

Parquet e o Poder Legislativo: o primeiro, encampando a causa pela maior regulamentação 

dos transgênicos e, o segundo, legislando favoravelmente pelo seu fomento.  

No Executivo, a política oficial é alinhada ao incentivo desses cultivos que geram 

commodities agrícolas importantes para economia nacional. Neste sentido, os principais 

ministérios se alinham ou não atacam diretamente a transgenia, mas existem espaços de 

apoio para agriculturas alternativas que levantam bandeiras comuns, tais como a 

redução/eliminação do uso de defensivos agrícolas e a utilização de variedade não-

modificadas geneticamente de sementes.  

O maior destaque vai para a CTNBio, órgão empoderado de extrema relevância na 

temática e que estabelece poucos diálogos com ONGs, movimentos sociais e outros 

setores da sociedade contrários aos OGMs. Posição similar de incentivo aos transgênicos 

pode ser visto especialmente no MAPA cujos investimentos e políticas públicas costumam 

ser mais voltados para o agronegócio. Contudo, em outros Ministério é possível encontrar 

maior ressonância das demandas dos favoráveis por uma maior regulamentação dos 

transgênicos, em especial no antigo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

recentemente fundido ao Ministério do Desenvolvimento Social. Com relevância neste 

sentido, podemos citar a PNAPO que produz uma série de ações dentro do CNAPO  
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Quanto ao Judiciário, apesar de ter sido acionado como importante arena para 

litígios estratégicos contra os transgênicos, é um poder contra majoritário que não busca 

aprofundamento no tema e deliberação entre magistrados, aceitando a premissa de 

legitimidade técnica da CTNBio. Neste sentido, reduz possibilidades de levar a pleito 

questões ambientais, de precaução, de avaliação técnica, dentre outras argumentações 

fora de ordem administrativa e legal.  

A partir dessas considerações, nosso trabalho coaduna com a proposição de 

Edelman, Leachman e McAdam (2010), para os quais “[...] a literatura sobre organizações 

e movimentos sociais se beneficiaria ao adotar o ponto de vista sociolegal do direito como 

instituição viva, sujeita à interpretação social, à manipulação política e à transformação 

judicial” (tradução e grifo nosso, p.661). Isso, porque segundo os mesmos autores, o direito 

formal é, ao mesmo tempo, concreto e determinante, externo e de cima para baixo com 

relativa autonomia da política majoritária, o que o leva a ser aberto tanto à manipulação 

política quanto à influência social. Ao compreender o ambiente multi-institucional, rompe-

se com a ideia de que a ordem jurídica é necessariamente uma força dominante e exógena 

aos outros poderes e se revela influenciada por ideias advindas tanto de outras arenas 

estatais quanto da sociedade (EDELMAN et al., 2001 e EDELMAN 2007, apud EDELMAN 

et al., 2010, p. 669). 

Neste balanço, a partir de Bachrach e Baratz (2011), podemos dizer que o objeto 

revela como os poderes estatais buscaram, com maior ou menor intensidade, o fechamento 

do debate ao controlar os valores políticos e sociais potencialmente prejudiciais a interesses 

de grupos dominantes. Portanto, o poder é exercido quando atores importantes – visíveis 

ou não – ligados às instituições de Estado direcionam esforços para limitar possibilidades 

de debates e questionamentos no tema biotecnológico, a exemplo da redução dos canais 

de participação e de deliberação, da criação de jurisprudência desfavorável e de legislações 

e normas pró-transgênicos.  

No que se refere as redes estabelecidas entre algumas ONGs nestas arenas, a 

partir da sugestão de Abers e Bülow  (2011) de buscar as redes de ação coletivas na prática 

para conseguir mapear as fronteiras organizacionais, notamos como as aberturas de ações 

judiciais, as representações em cadeiras da CTNBio, as deliberações e participação em 

espaços como CNAPO, o lobby parlamentar, a atuação em políticas públicas e muitas 

outras ações servem para estabelecer redes de contatos, elaborar estratégias, 
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compreender a tecnologia institucional, construir enquadramentos e transitar entre espaços 

de poder.  

Um caso que exemplifica bem é com relação à ONG AS-PTA (Assessoria e Serviços 

a Projetos em Agricultura Alternativa): ainda que sem poder voto nas reuniões da CTNBio, 

um assessor técnico com formação na área agronômica acompanhou várias votações. Esta 

participação auxiliou tal ONG a contribuir com expertise técnica em ações judiciais abertas 

em prol de maior regulamentação dos transgênicos devido à compreensão das falhas 

técnicas constantes nos processos de aprovação dos cultivos (BISSOLI, 2016).  

Nas arenas, os múltiplos atores ocupam espaços não-institucionais e espaços dos 

poderes jurídico, político e econômico, participando eventualmente da gestão estatal, 

especialmente na elaboração e na consecução de Políticas Públicas. Neste sentido, 

concordamos com Abers e Bülow (2011, p.64): “Se pensarmos o Estado como um bloco 

homogêneo que opera em um espaço organizativo distinto, dificilmente conseguiremos 

reconhecer redes que cruzam as fronteiras entre Estado e sociedade civil como parte 

importante dos movimentos sociais”.  

Estas inserções não são automaticamente aceitas dentro da lógica estatal (por 

vezes nem fora dela quando movimentos mais ou menos adeptos aos diálogos 

institucionais se confrontam). A restrição nos espaços deliberativos sobre a biotecnologia é 

um exemplo relevante: até mesmo a presença como ouvinte sem poder de voto não é de 

todo bem-vista e, em momento oportuno, após protesto de integrantes do Movimento Sem 

Terra (MST) contra o eucalipto transgênico, as sessões da CTNBio passaram a proibir a 

presença do público, que voltaram a ser reabertas após Mandado de Segurança do MPF 

comentado na seção sobre o Parquet.  

Portanto, mesmo os setores contrários aos transgênicos tendo menor poder 

econômico e político que dos setores favoráveis, percebe-se uma tentativa dos últimos de 

suprimir/reduzir quaisquer garantias, direitos assegurados e políticas públicas que ainda 

fazem alguma oposição, direta ou indireta, aos transgênicos. Além do exemplo anterior de 

fechamento de sessões da CTNBio ao público ouvinte, a fusão do MDA e do MDS pode ser 

compreendida como uma tentativa de enfraquecer o poder do MDA que perde status 

ministerial e passa a ser Secretaria; a rotulagem corre risco de ser alterada no legislativo e 

mesmo com a atual norma, muitos dos produtos não são devidamente fiscalizados pelos 

órgãos responsáveis, denotando uma postura da União de não exercer o devido sobre 

essas informações; dentre outros. 
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Ainda assim, o Estado mantém permeabilidades à sociedade civil e esta atua 

estrategicamente alimentando as controvérsias diante das tentativas de suprimir conflitos e 

gerar um consenso favorável aos transgênicos, já que existem fortes instituições políticas 

e econômicas interessadas em fomentá-los. Dessa forma, são poucos os movimentos 

possíveis nas arenas estatais diante de muitas restrições políticas e legais, mas existem 

realinhamentos, manobras e interações diversas que Tilly (2010) chama de “textura 

cambiante dos movimentos sociais” que, por sua vez, este autor considera importante 

veículo de participação de pessoas na política. 

Ademais, muitas das oportunidades não são apenas prontamente dadas e sim 

forjadas a partir da construção de frames e do uso de expertise técnica e jurídica: os 

ativistas antitransgênicos elaboram significados em um tema de alta complexidade técnica 

para aproveitar das ferramentas institucionais disponíveis. O mesmo pode ser pensado 

para as restrições, que também são elaboradas pelo polo que visa brecar o avanço dos 

movimentos contrários aos OGMs ao inviabilizar possibilidades de levar certas questões à 

pleito quando as cortes não consideram a legitimidade e validade de determinados 

questionamentos.  

 

BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme demonstramos, a agenda política principal dos últimos governos é 

favorável aos cultivos de OGMs com fechamento de canais deliberativos e participativos no 

tema. De toda forma, podemos dizer que no executivo e seus ministérios existem contatos 

face a face, ação política e espaços que funcionam como novas resistências. Não menos 

importante é o encampamento destas causas pelo MPF e o papel relevante do judiciário, 

especialmente pelo forte litígio estratégico envolvendo os transgênicos.  

Buscamos seguir uma perspectiva genealógica para identificar processos e relações 

a fim de explorar os espaços de ação, ainda que nosso escopo tenha se limitado mais às 

arenas institucionais para os propósitos deste trabalho, sempre consideramos suas 

dinâmicas com a sociedade e contra a ideia de que as organizações e os movimentos 

sociais são hipossuficientes.  

Após todo exposto, advogamos que no caso específico dos transgênicos há um 

quadro encolhimento e retração da democracia desde os anos 1990, de forma contrária a 
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outros casos que levaram Abers e Bülow (2011) e De Moura e Silva (2008) a defenderem 

que havia processo de abertura democrática. Contudo, a despeito de um quadro 

desfavorável à luta dos atores contrários aos OGMs desde sua entrada no Brasil, estes 

encontram permeabilidade em alguns espaços e elaboram suas demandas de maneira a 

acessar as poucas possibilidades a contestar o poderoso status quo.  
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26/11/2011 – O clima do evento era amigável. As pessoas conversavam em animados 

reencontros. Eu não conhecia ninguém e a condição de forasteira era socialmente 

desconfortável e analiticamente oportuna. Os investimentos de recurso e energia para 

realização do evento foram altos. Tudo parecia ser tratado com seriedade. O seminário 

ocorreu em um hotel cinco estrelas localizado no setor hoteleiro do Plano Piloto de Brasília 

e as indumentárias dos militantes, alguns simplesmente vestidos outros paramentados, 

contrastavam com o luxo padronizado das instalações do hotel. Nas tentativas de 

aproximação, as pessoas não se apresentam somente pelo seu nome. O “cartão de visita” 

prevê mais: breve relato de onde vinham, por onde haviam passado e quem conheciam 

daquelas autoridades lá dos idos da década de 80 da militância. Na solenidade de 

abertura a reação dos presentes diante do ministro Gilberto Carvalho foi uma enorme 

surpresa: havia uma espécie de entusiasmo geral e arrebatador com a sua figura, seu 

carisma saltava aos olhos, sua convicção e engajamento com o tema era manifesto. Uma 

esfera apaixonada criou-se onde aspirações, expectativas e críticas eram entremeadas por 

ambíguos e oscilantes sinais de credibilidade e insatisfação, confiança e descrença. Ao final 

de sua fala uma movimentação rápida se fez na plateia e uma longa fila prontamente se 

pôs ao pé do palco para cumprimentos, abraços e fotos. O compromisso da Secretaria-

Geral de diálogo com os movimentos sociais e a sua abertura institucional à participação 

era permanentemente lembrado e reforçado (Anotações pessoais). 

 

03/11/2013 – Um mês e as reuniões colegiadas têm mostrado que além da Agroecologia 
estão em pauta os temas dos Catadores e dos Povos Indígenas. Por que estão hospedados 
na SNAS? A tentativa de encarnar as pessoas no organograma mostrou que sobram 
pessoas e faltam estruturas e que ele é por demais estático e rígido, longe de mostrar a 
dinâmica de trabalho e as relações de poder e hierarquia que ali se estabelecem (Anotações 
pessoais). 
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Os dois trechos acima são extratos de anotações do trabalho de campo de inspiração 

etnográfica que realizei entre 2013 e 2014 na Secretaria-Geral da Presidência da República e 

retratam dois importantes momentos da pesquisa. No primeiro, eu registro o contato inicial com a 

Secretaria-Geral durante o I Seminário Nacional de Participação Social, que ocorreu em novembro 

de 2011, quase um ano após a posse de Dilma Rousseff. O outro, documentado dois anos mais 

tarde, são inquietações registradas depois de um mês de incursão dentro de uma unidade específica 

da Secretaria-Geral, a Secretaria Nacional de Articulação Social. Se em um primeiro contato eu 

difusamente havia registrado a aproximação desse ministério com os movimentos sociais e 

guardado um surpresa frente a reação de parte das lideranças com um companheiro de caminhada1 

agora ministro, no outro eu ainda estava tentando compreender o arranjo institucional, sobretudo 

o porquê da presença de certos temas (e não outros) na sua agenda de atividades. Minhas 

indagações naquele momento eram: faz sentido, do ponto de vista do desenho de uma política de 

Estado, esses temas estarem, de algum modo, vinculados a Secretaria-Geral, especificamente na 

Secretaria Nacional de Articulação Social? Considerando a existência da Fundação Nacional do 

Índio, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário, por que esses temas não estão alocados nessas instâncias? Foram em 

partes estas interrogações que serviram como “pistas” para o caminho que eu tentava traçar por 

dentro da burocracia e a “deixa” que eu tinha para travar os pequenos diálogos inicias. No início 

as não-respostas (pois é, Domitila...) revelavam com suas reticências que havia algo a ser dito. Do 

estranhamento inicial com a minha presença veio o processo de familiarização e com ele as 

respostas parciais: a hospedagem de parcela daquelas agendas na Secretaria Nacional de Articulação 

Social era atribuída a militância dos atores e era traduzida em uma equação simplificada que parecia 

conter em si quase todas as explicações: a pauta pertence a fulano ou a ciclano.  Aos poucos todo um 

outro cenário foi se descortinando que evidenciava a sobreposição das preocupações dos 

movimentos e daqueles burocratas, a forte conexão com as lideranças sociais e o longo histórico 

de militância em movimentos sociais. Tudo isso se compondo em meio a despachos, processos, 

prazos, orçamentos e muitas reuniões com membros do governo. E a combinação entre o que é 

próprio da burocracia e dos movimentos ganhava muitas formas. Junto ao cartaz de convocatória 

para uma marcha estava fixado um outro com o quadro da missão, visão e valores da Secretaria-

Geral. A conversa com a liderança se dava em uma mesa abarrotada de papéis. A pulseira com a 

cor do movimento e o anel de tucum2 conviviam com o vestuário formal. Ao lado da linguagem 

                                                           
1 Ao longo do artigo as falas dos atores extraídas do trabalho de campo que foram incorporadas na redação do 
argumento aparecerão em itálico.  
2 Tucum é a semente de uma palmeira da região da Amazônia e o anel feitos com ela é usado por fiéis da Igreja Católica 
como símbolo do compromisso preferencial da Igreja pelos pobres. 
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administrativa codificada em inúmeras siglas, o recorrente vocábulo movimentalista das pautas, 

demandas, mobilizações. Afinal, quem eram esses atores? Eram burocratas ou ativistas ou as duas 

coisas juntas e misturadas? Como que estas pessoas, com forte engajamento social, ocupavam a 

burocracia? Em que medida o perfil militante desses atores explicava e/ou aumentava a presença 

das demandas da sociedade dentro do Estado? Que dinamismo imprimiam na ação estatal? Como 

davam corpo a sua militância por dentro da burocracia? Como se imbricavam rotinas e 

procedimentos burocráticos e ativismo na gestão das políticas públicas?  

Longe de responder estas questões, mas tomando-as como norte, as intenções deste artigo 

são mais modestas. Diferentemente do esforço que fiz em outro trabalho (Cayres, 2015) – que 

centrou-se mais em compreender como ocorria o acoplamento desta militância à estrutura a partir 

da análise do desenho institucional –, proponho aqui recuperar parte dos achados de pesquisa e 

ensaiar uma leitura que, mesmo contemplando os elementos institucionais, busque levantar parte 

das tensões e dilemas que embalavam a atuação desses atores na burocracia do Estado. Trata-se de 

um primeiro ensaio de projetar um novo olhar nos achados da pesquisa e, ao invés de apresentar 

uma análise exaustiva sedimentada no debate teórico, busco apenas desenhar algumas 

possibilidades de compreensão e armar, de forma um tanto desigual, os argumentos explicitando a 

complexidade destas relações com um duplo objetivo: compartilhar com o leitor caminhos 

possíveis de análise ainda em processamento e recolher contribuições para seu amadurecimento.  

Neste espírito, busco me filiar as pesquisas dedicadas a compreender o fenômeno de 

recrutamento e nomeação de atores dos movimentos sociais em cargos comissionados na 

burocracia, em um contexto onde os trânsitos desses atores para o Estado parece ter se acentuado 

a partir de 2003 com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao Executivo Federal. Embora a 

nomeação de ativistas para posições em agências estatais não seja um fenômeno totalmente novo, 

em que o processo de inserção e circulação de quadros do movimento para a burocracia possa ser 

identificado desde o regime militar, o contexto político no qual esse fenômeno hoje se projeta não 

é o mesmo da década de 1970 e 1980, não nos permite compreende-lo, por exemplo, 

exclusivamente sob as lentes da ideia de cooptação (Martins, 1985). A atuação conjunta em 

instituições participativas3, a constatação da permeabilidade das organizações do Estado brasileiro 

(Marques, 2003) e a identificação das múltiplas filiações dos atores (Feltran, 2008; Silva e Oliveira, 

2011; Losekann, 2009), desafiam os referenciais teórico-analíticos disponíveis e complexificam a 

interpretação das inúmeras formas e padrões de interação entre Estado e sociedade. 

                                                           
3 Há uma vasta literatura sobre as instituições participativas produzida a partir de diversas concepções, objetivos e 
variáveis explicativas. Ver entre outros a coletânea organizada por Pires (2011) e os balanços bibliográficos de Almeida, 
Cayres e Tatagiba (2015) e Martins (2016). 
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Na tentativa de fornecer um pouco mais de inteligibilidade a esse fenômeno mobilizo a 

categoria analítica ativismo institucional para identificar quem são, como ocorre e o que fazem os 

atores oriundos dos movimentos sociais na sua atuação por dentro do Estado nas tentativas de 

imprimir mudanças nas políticas públicas com as quais são comprometidos antes mesmo de sua 

inserção na burocracia4. Ativistas institucionais são aqueles, seguindo Pettinicchio (2012), que 

trabalham de forma proativa em torno das questões que se sobrepõem aos movimentos sociais, 

que têm acesso (ou ganham acesso) aos recursos institucionais e que, por isso, possuem alguma 

influência sobre o processo de formulação e implementação de políticas. Assim, lançando mão da 

contribuição desses e de outros estudos5 e tentando fertilizar esse campo de investigação ainda em 

desenvolvimento, aciono esta categoria que repousa potencialidade analítica em pelo menos três 

frentes de trabalho.  

Uma delas é o tensionamento das abordagens dicotômicas que prevêem nítida separação 

entre Estado/movimentos sociais. Vários são os estudos que problematizaram este dualismo e 

apontaram os riscos das abordagens que tomava como pressuposto um natural distanciamento 

(Gurza Lavalle, 2003; Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006; Silva, 2006). Tantos outros buscaram 

reconectar essess polos (Alonso, 2009; Silva, 2010, Abers e von Bülow, 2011; Abers, Serafim e 

Tatagiba, 2013; Romão, 2014) e um conjunto de pesquisa, com forte ancoragem empírica, se 

desenvolveu nesse novo registro. Pretende-se aqui mostrar que a nomeação de ativistas de 

movimentos sociais para cargos na burocracia desafia o olhar sobre a relação Estado-movimentos 

sociais ao relevar, por um lado, a quão borradas, permeáveis e fluídas são as suas fronteiras, e, por 

outro, ao ressaltar os diferentes tipos de interações estabelecidas e as disputas, constrangimentos e 

alcances daí derivados.  

A compreensão mais aprofundada dessas interações exigem, por seu turno, um avanço para 

além da consideração apenas do ponto de vista dos atores sociais e igualmente devem privilegiar a 

o olhar e o lugar dos atores estatais nessa relação (Pires, 2014). O deslocamento da ênfase permitiria 

iluminar e incluir nas análises as percepções, o papel, as motivações e o sentido da atuação dos 

atores desde dentro do Estado fornecendo, com isso, interpretações mais robustas sobre os vários 

mecanismos participativos em curso no país. O ativismo institucional aponta nesta direção e pode 

contribuir para sofisticação desta agenda centrada na perspectiva estatal (Pires, op. cit.). 

O ativismo institucional também se aproxima e tensiona a literatura sobre formação de 

gabinete, na medida em que revela quais são os critérios em jogo nos processos de nomeação. Não 

são poucos os estudos que examinaram a lógica do processo de provimento de cargos de livre 

                                                           
4 Para esta definição inicial mobilizo, sobretudo, as contribuições de Pettinicchio (2012) e Abers e Tatagiba (2014). 
5 Refiro-me, além dos já citados na nota anterior, aos estudos de Banaszak (2005 e 2010), Rich (2013), Ferreira (2016) 
e Rech e Silva (2016).  
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nomeação na burocracia federal como um dos instrumentos do presidente da república para a 

consecução e controle de suas políticas estratégicas6. Apesar das diferentes ênfases, esses estudos 

foram forjados sob o pano de fundo da problematização da dicotomia decisões técnica vs. decisões 

política, e apontaram que os critérios de nomeação ultrapassam esse dualismo, tornando os 

burocratas atores híbridos, verdadeiros policymakers do Poder Executivo (Loureiro e Abrucio, 1999). 

Mas, fruto das escolhas teóricas e empíricas e, sobretudo, do próprio contexto político que estavam 

olhando, em geral as pesquisas desse campo não incluiriam nas análises outros critérios para além 

daqueles já anotados na literatura como, por exemplo, o engajamento social. Os achados de 

D’Araújo (2009) talvez sejam um dos primeiros a revelar que a variável engajamento social, mas 

especificamente filiação partidária e sindical e vinculação com movimentos sociais, importa na 

nomeação de dirigentes, em especial no governo Lula – o que guarda íntima conexão com o 

ativismo institucional nos termos aqui pensados. 

Contudo, o que ficará claro ao longo desse texto, especialmente nas duas partes finais, é 

que apesar de sua potencialidade a categoria ativismo institucional sozinha é insuficiente para 

compreender as dinâmicas que ocorrem no interior do Estado. É necessário que nas análises sejam 

incorporadas elementos de outros campos do conhecimento, como da antropologia organizacional, 

administração pública e ciência política e com eles os aportes para pensar o Estado e a burocracia. 

Certamente seus acúmulos teóricos sofisticarão as análises e fornecerão instrumentos analíticos que 

nos permitiam compreender no que a burocracia da Secretaria-Geral é igual, no que ela diferente 

das demais e, principalmente, em que medida o ativismo institucional interfere nos processos 

decisórios. 

O artigo está estruturado em três partes, além desta introdução e das considerações finais. 

Na parte seguinte procuro identificar que eram os ativistas institucionais que atuavam na Secretaria 

Nacional de Articulação Social (SNAS) no primeiro mandato do governo Dilma Rousseff (2010-

2014). A partir desta identificação apresento, no item seguinte, algumas características gerais da 

SNAS, as estruturais informais em operação e as algumas visões concorrentes de Estado e 

sociedade. Na parte três busco revelar como esses ativistas viviam a administração pública e como 

tentavam costurar e conciliar práticas ativistas e os procedimentos burocráticos. Por fim, nas 

considerações finais retomo parte dos achados de pesquisa e levanto alguns pontos em aberto no 

debate. 

 

 

                                                           
6 Ver, dentre outros: Schneider, 1994; Loureiro e Abrucio, 1999; Lopes, Bugarim e Bugarim, 2013; Lameirão, 2013; 
Borges e Coelho, 2014. 
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Trajetória, engajamento e inserção na burocracia 

 

O Boletim Estatístico de Pessoal (MPOG, 2013) em setembro de 2013 (período em que 

dei início a pesquisa de campo) registrava que dos 4% dos servidores públicos federais que 

ocupavam cargos de DAS, 26% não eram servidores concursados, e que do total cerca de 73% 

possuíam ensino superior completo, 4% com mestrado ou doutorado concluído. Na SNAS, 83% 

ocupavam cargos de DAS, mas 50% deles eram servidores públicos de carreira, 92% com ensino 

superior completo e 46% com pós-graduação strictu senso. Observando os aspectos profissionais, 

organizacionais e vínculos associativos, percebemos que em termos de experiência de trabalho 92% 

já possuíam atuação profissional anterior no Governo Federal (63% em outros cargos de DAS), 

30% nos Governos Subnacionais e 33% tinham realizados algum tipo de trabalho de consultoria. 

Os vínculos associativos são significativos: 71% estiverem envolvidos com militância em 

movimentos sociais e 75% com assessoria e trabalho em ONGs. Entretanto, a vinculação sindical 

não é tão expressiva quanto a movimentalista, uma taxa de 30%, e a filiação ao PT ficou em torno 

de 25%.  

Esse perfil, difere daquele encontrado por D’Araújo (op. cit.) quando analisou o perfil dos 

cargos de DAS 5 e 6 nos dois mandatos de Lula. Apenas nesses dois níveis foram identificados que 

25% possuíam filiação, sendo que 80% eram filiados ao PT. Usando os mesmos critérios da autora, 

no caso da SNAS 37% eram filiados ao PT e apenas um nomeado nesse nível possuía engajamento 

sindical, contra um dado de 40% documentado pela pesquisadora. Os perfis novamente mostram 

diferença quando focamos nos vínculos associativos: se no conjunto da SNAS 71% eram militantes 

de movimentos sociais, esse número alcança a totalidade dos burocratas de nível 5 e 6, percentagem 

muito superior aos 46% anotados por D’Araújo.  

O caso da Secretaria Nacional de Articulação Social sugere que entre os critérios de 

nomeação combinou-se o engajamento em movimentos sociais e qualificações profissional e 

escolar, já que a maioria dos membros da SNAS era formada por servidores federais efetivos 

(requisitados e cedidos) e com formação escolar muito acima da média geral. Se comparamos as 

taxas de filiação partidária e associativa percebemos que a vinculação à militância foi predominante, 

o que não exclui a possibilidade de outros critérios, ou ambos os critérios, tenham sido mobilizados, 

tão pouco que não existiam fortes interfaces desses burocratas com partidos, sindicatos e outros 

tipos de organizações.   

Considerando que a militância pregressa em movimentos sociais desempenhou papel 

importante nas nomeações, como ocorreu o recrutamento desses ativistas? De acordo com os 

entrevistados, o processo foi variado e incluiu a rede de relações dos dirigentes e sondagens junto 
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aos movimentos sociais. Assim, para compor o gabinete da Secretaria Nacional de Articulação 

Social, o secretário nacional escolhido pelo ministro trabalhava no Gabinete Pessoal de Lula como 

interlocutor do governo na relação com os movimentos sociais. O secretário nacional, por sua vez, 

recrutou o secretário adjunto no quadro da Secretaria de Direitos Humanos, e que havia conhecido 

em trabalhos conjuntos na pauta indígena – que ambos militam. O Secretário Adjunto selecionou 

para chefe de gabinete uma pessoa com experiência em gestão de informações com quem tinha 

tido uma rápida experiência de trabalho na SDH com consultor. O chefe de gabinete, servidor 

efetivo de um banco público, recrutou para compor sua equipe uma outra pessoa com experiência 

semelhante que, assim como ele, vinha do setor bancário com conhecimento sobre coordenação 

de processos internos, planejamento, orçamento e modelo de gestão de pessoas. Para formação 

das equipes dos departamentos, manteve-se três atores da gestão anterior – todos com relação com 

os movimento social e experiência de ocupação de cargos públicos. A esse grupo somou-se uma 

equipe composta de cinco atores que na transição de governo foram transferidos do Gabinete 

Pessoal do Presidente para a Secretaria-Geral. Tratavam-se de pessoas que no início do governo 

Lula foram recrutadas para atuar nos processos de mobilização social e educação popular no 

âmbito do Programa Fome Zero. Mais dois atores foram recrutados por possuírem ao mesmo 

tempo experiência de atuação na burocracia e nos movimentos sociais, um no campo da 

participação social e outro dos direitos humanos. Quatro outros cargos foram preenchidos por 

funcionários de carreira: um foi recrutado no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome pelo conhecimento em tema específico e experiência de assessoramento aos movimentos 

sociais, que trouxe consigo um outro servidor para colaborar nos trabalhos; um outro foi 

selecionado no quadro da Fundação Nacional do Índio pela experiência de diálogo com os povos 

indígenas; um quarto tem sua carreira ligada ao Ministério do Planejamento e Orçamento e solicitou 

que a Secretaria-Geral o requisitasse para assessorar na pauta da participação – tema de militância. 

No Ministério da Justiça foi identificado um ator que se destacou no tratamento dos dados abertos 

da Conferência Nacional de Segurança Pública que após nomeado recrutou da sua rede pessoal de 

militância mais um ativista que auxiliava na condução das atividades. 

Havia ainda uma queixa, registrada pela Via Campesina ao ministro, que na gestão anterior 

o diálogo com a Secretaria-Geral era reduzido e em resposta ele sugeriu que os movimentos sociais 

ajudassem a montar as equipes indicando nomes – caso que se aplica a pelo menos quatro ativistas. 

Três servidores de carreira sem cargo em comissão que trabalhavam no setor bancário foram 

requisitados após solicitação dos mesmos para trabalhar na Secretaria-Geral, e um último, 

igualmente servidor sem cargo de confiança, trabalhava em outro órgão da Presidência da 

República e foi requisitado para a Secretaria Nacional de Articulação Social.  
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A identificação desse perfil acena que os laços de afinidade e relação com os movimentos 

sociais foram decisivos, mas não foram os únicos contabilizados. Foram recrutados, além de 

pessoas com domínio de questões técnicas e operacionais vindas do setor bancário, um tipo de 

ativista específico, aquele que também agregava experiência em cargos públicos e alta formação 

escolar, não havendo ali nenhum estreante.  

 

Secretaria Nacional de Articulação Social: desenho (in)formal, ativismo e projetos 

políticos 

 

Ainda que como estrutura formalizada da Presidência da República a Secretaria-Geral exista 

desde a década de 1990, foi em 2003 no governo Lula que o ministério assumiu a tarefa de 

promover o relacionamento e articulação do governo com a sociedade civil no âmbito do Poder 

Executivo Federal. Relatos de entrevistas, contudo, apontam que o Gabinete Pessoal do Presidente, 

chefiado por Gilberto Carvalho, funcionava igualmente como uma porta de entrada e diálogo com 

os movimentos sociais em um trabalho conjunto das duas estruturas. Com a posse de Dilma 

Rousseff o trabalho do Gabinete foi reestruturado, Carvalho deslocado para a Secretaria-Geral e 

orientado para ser os olhos e os ouvidos do Palácio do Palácio: “eu preciso de você ao meu lado 

para dizer as verdades, para me falar das coisas como elas acontecem, para me trazer a sensibilidade 

e o sofrimento do povo e dos movimentos sociais” (Rousseff apud Carvalho, 2011). É nesse 

contexto que a Secretaria Nacional de Articulação Social assumiu a atribuição principal do 

ministério de articular e promover o relacionamento político do governo com os movimentos 

sociais e com os diferentes segmentos da sociedade civil, sendo considerada internamente o coração 

da Secretaria-Geral. 

Ainda que com forte presença de ativista, a SNAS não deixava de ser um órgão da 

administração pública que não pode prescindir de hierarquias, regras e procedimentos burocráticos. 

Esta preocupação foi expressa no recrutamento de uma equipe de técnicos para o gabinete, como 

apontado anteriormente, e na modelagem institucional. Assim, a SNAS foi dividida em 

departamento que estavam internamente estruturados em coordenadorias, todos respondendo ao 

gabinete que zelavam pelo fluxo e controle de informações e decisões de cada setor. Esse desenho, 

replicava o modelo encontrado em vários ministérios frequentemente ordenado em um arranjo 

vertical e hierárquico. É uma fórmula que gera pouca resistência no conjunto do governo e 

representava o esforço organizacional dos ativistas para conformação de uma estrutura burocrática 

reconhecida como legítima no aparato estatal que, ao menos institucionalmente, lhe permitissem 

influenciar na agenda política.  
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Contudo, atribuições, competências e organogramas representam versões cristalizadas dos 

anseios e constrangimentos que qualquer estrutura burocrática está submetida. Não revelam as 

interações cotidianas e os modos como a política, na sua multiplicidade de dimensões e expressões, 

é vivida. Um exame de dentro da Secretaria Nacional de Articulação Social colocou em evidência 

que, na prática, o modo como as instituições são habitadas (Hallett e Ventresca, 2006) fornece 

traçado particular a atuação da administração pública. Como ressalta Motta (2007, p. 89) “a 

formalidade institucional possui limites para explicar a evolução da administração pública brasileira 

e fatores de informalidade prevalecem e determinam muito do que se decide e se executa na 

administração brasileira”. Na SNAS esse traçado mais geral da burocracia também era encontrado, 

mas diferentemente do que Motta aponta, não apenas motivações espúrias, como o personalismo 

levam ao estabelecimento de práticas informais. A burocracia não funciona de forma racional e 

coerente e, ao contrário, as organizações são permeadas por relações informais de poder que 

convivem com as estruturas formais. Na Secretaria Nacional de Articulação Social a convivência 

dessas duas estruturas também podia ser observada. 

Um dos seus departamento, o Departamento de Diálogos Sociais, institucionalmente estava 

organizado em torno de duas coordenações (Coordenação-Geral de Movimentos do Campo e 

Territórios e Coordenação-Geral de Movimentos Urbanos) e uma Assessoria de Assuntos 

Religiosos. Na prática, por ser a porta de entrada das demandas dos movimentos sociais, os 

trabalhos internos foram divididos e a Coordenação-Geral de Movimentos do Campo e Territórios 

atuava em três diferentes frentes interligadas: um ativista experiente e muito bem visto entre os 

movimentos sociais ficava na linha de frente na negociação com todos os movimentos do campo 

em situações de tensão e confronto (como ocupação de terras, bloqueio de estradas, confronto 

com a polícia, paralisações); um segundo ativista, antropólogo e que já trabalhou na Fundação 

Nacional do Índio e no Ministério da Educação com a pauta indígena, dedicava-se as pautas dos 

Povos e Comunidades Tradicionais, especialmente dos Povos Indígenas e Quilombolas, naquilo 

que agregava conquistas aos movimentos; a terceira frente concentrava-se apenas no relação com 

um público específico, o Movimento dos Atingidos por Barragens, diálogo esse conduzido por um 

ativista comprometido com o tema que é do Pará e, por isso, com conhecimento e trânsito na área 

onde ocorrem grandes empreendimentos do governo.  

Além desse departamento, também o Gabinete da Secretaria, que em tese deveria estar 

responsável apenas pela supervisão dos departamentos, acompanhava a pauta indígena, em especial 

os processos de consulta realizados no âmbito da Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho, que assegura aos povos indígenas e tribais a consulta sobre qualquer tomada de decisão 

que afetasse os seus direitos, territórios e cultura. Estes eram temas de engajamento de dois ativistas 
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de alto e meio escalão e uma consultora externa foi contratada para sistematizar o processo de 

regulamentação dos mecanismos de consulta com prevê a Convenção. 

Um rápido olhar sobre estes dois casos sugere que a adesão pessoal dos burocratas a pautas 

específicas levava a criação de diversos nichos temáticos informalmente “pendurados” na estrutura 

formal, permitindo que uma série de agendas ganhasse espaço na estrutural estatal. Contudo, pelo 

menos mais um componente pode ser associado para depurar a leitura dessa dinâmica.  

Uma investigação mais detalhada revelou que a divisão temática refletia também o 

acirramento dos conflitos, que foi se avolumando a partir de 2011, entre governo e movimentos 

do campo. As construções dos grandes empreendimentos do governo vinculados ao Programa de 

Aceleramento do Crescimento, sobretudo a hidrelétrica de Belo Monte, eram o pivô de embates e 

choques constantes, envolvendo também povos e comunidades tradicionais e indígenas. A 

Secretaria-Geral, inclusive, possuía um escritório descentralizado no município de Altamira/PA e 

uma das coordenações de outro departamento, a Coordenação-Geral de Informação e Pesquisa 

sobre Participação Social, também se dedicava ao fomento do engajamento social da população da 

região da bacia do Xingu, onde está sendo construía a usina. Os ativistas sabiam que não haviam 

meios de frear os empreendimentos, mas tentavam dirimir os confrontos que envolviam violência 

e risco de vida, assumindo a frente de negociações com Exército e a Força Nacional. Também 

buscavam envolver os atores locais no mapeamento das demandas e garantir que certos direitos 

fossem assegurados como as consulta das oitivas da 169. Estes atores também pressionavam os 

ministérios, sobretudo o refratário Ministério de Minas e Energia, para que recebessem os 

movimentos, ouvissem suas demandas e não conduzissem os empreendimento à revelia das 

demandas sociais. Era, como lembra um ativista,  

 
Um trabalho de convencimento interno do governo de que é possível fazer as coisas de uma maneira 
diferente. É possível fazer uma hidrelétrica e não custa tanto levar em conta as questões sociais. É possível 
fazer uma estrada tratando de uma maneira humanizada as questões. [... É] a sensibilização do governo para 
essa coisa das pessoas serem chamadas como sujeito, que o governo não pode mais ignorá-las. 

 

Esta negociação para vender a pauta dos movimentos sociais, para tentar trazer um pouco para 

dentro do governo a perspectiva dos sujeitos, precisava ser construída cuidadosamente porque envolvia 

uma triangulação delicada. Em uma ponta estavam os movimentos sociais com demandas 

históricas reprimidas. No outro lado estavam ministérios e autarquias com visões díspares e 

responsáveis pela execução das políticas, alguns pensando que iam perder um ano consultando índios e 

movimentos sociais. Tentando ligar as hastes estava a Secretaria-Geral em um exercício de ir tensionando 

para abrir espaço para novas conquistas sociais, com o duplo cuidado de não sugerir que estavam se metendo 

na agenda de políticas públicas dos ministérios e de evitar que um conflito impedisse de levar à frente 

um projeto que você tem para realizar dentro desse Estado com seus limites. Assim, as várias ramificações 
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informais observadas na SNAS não eram apenas fruto da ocupação dos ativistas que criavam 

estruturas para ancorar sua militância dentro da burocracia, mas reflexo mesmo das contradições 

do governo e das disputas entre projetos políticos concorrentes (Dagnino, Olvera e Panfichi, op. 

cit.), um democrático-participativo ancorado nas ideias de direitos e cidadania e um modernizador 

que queria se estabelecer sem mexer na estrutura social do país.  

 

Ativismo institucional na burocracia: ser movimento, estar no Estado 

 

Como não poderia deixar de ser, a atuação destes ativistas também era embalada por 

conflitos internos expressos claramente na tensa convivência entre os elementos da burocracia e 

da militância. Não era difícil ouvir queixas sobre as rotinas administrativas, a lentidão dos 

processos, a dependência de assinaturas, o excesso de papéis, a exaustividade da agenda de trabalho. 

Também eram comum críticas àqueles afeitos a tais procedimentos (o burocrata), irritação com as 

estruturas de controle, impaciência com os mecanismos de gestão e desconforto com cobranças 

dos órgãos de supervisão, o Gabinete e a Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral. Estas 

reclamações expressavam a dificuldade dos ativistas em se adaptarem as atividades e rotinas do 

ambiente administrativo que representavam entraves e limites a sua atuação. Como bem coloca um 

interlocutor: 

 

O pessoal da SNAS, e é bom que assim seja assim, puxa a corda o máximo para avançar. Não querem saber 
muito dessa porcaria de ter que esperar prazo para comprar uma passagem, de procedimentos burocráticos, 
em geral próprios do Estado, da máquina, que dificultam a mobilidade que muitas vezes você tem que ter. Só 
que se não tiver ninguém para fazer ponderações isso aqui vai sendo cada vez menos Estado. Para o bem e 
para o mal, não tem problema. Mas, o trabalho tem que ter respaldo institucional, tem que ter uns chatos na 
retaguarda para que não bata amanhã no TCU e todo mundo seja preso porque não prestou conta. 

 

Diante da inevitabilidade dos processos burocráticos, e de uma percepção amplamente 

compartilhada que a administração é muito massacrante, o esforço do gabinete em supervisionar e 

centralizar os despachos era contrabalanceado com as reuniões colegiadas promovidas 

semanalmente como um espaço de compartilhamento de ações, informações e angústias que 

lembravam a todos o desafio coletivo de estar Estado e ao mesmo tempo ser movimento. Os 

ativistas perceberam que não apenas de controle se faz o Estado e, assim como nos movimentos 

sociais, o processo coletivo de escuta também funcionava e se você não tiver o mínimo de ousadia e 

criatividade, essa jamanta te engole, porque ela tem um jeito muito tosco de funcionar.  

Os ativistas internamente em cada departamento também buscavam estabelecer espaços de 

diálogo e trocas, como as reuniões ponto de controle realizadas todas as semanas no Departamento de 

Participação Social. O nome denota um monitoramento rígido das atividades, mas era apenas um 
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momento, em meio as turbulências do dia a dia, que a equipe buscava se integrar trocando 

informações sobre o trabalho. 

A convivência entre dinâmicas forjadas em contextos com propósitos muito distintos nem 

sempre se dava de forma tão amistosa. Um exemplo de encontro menos harmonioso destas 

diferentes gramáticas era a iniciativa de monitoramento das demandas sociais dos movimentos com 

representação nacional. Esta tarefa, conduzida por pessoas oriundas do setor bancário com longa 

trajetória na burocracia, consistia no encaminhamento da relação das demandas que os movimentos 

sociais apresentavam à Secretaria-Geral aos ministérios responsáveis pelas políticas em questão. 

Após a entrega da lista aos órgãos competentes, esta equipe monitorava, via sistema online, as 

inclusão de respostas aos pedidos dos movimentos sociais e, quando completada a tabela, as 

informações eram complicadas em um Caderno de Devolutivas e posteriormente entregue aos 

movimentos sociais em solenidade no Palácio do Planalto. De um modo geral, o monitoramento 

atuava de forma descolada dos demais trabalhos do Departamento de Diálogos Sociais, sobretudo 

os trabalhos descritos no item anterior de mediação de conflitos. Os ativistas envolvidos nesta 

mediação achavam que o monitoramento potencialmente poderia revelar quais eram de fato os 

temas alvos de política pública na visão dos movimentos sociais e, no caso das políticas já 

implementadas, se eram efetivas ou não. Contudo, a leitura era que até aquele momento o 

monitoramento funcionava mais como um bom banco de dados que compilava respostas dos 

ministérios, muitas delas evasivas, e que tendia a burocratizar um processo social dinâmico, já que 

a entrega das pautas não era o começo, tão pouco o fim das iniciativas dos movimentos, mas sim 

um entre os vários repertórios de pressão mobilizados. Em contrapartida, a equipe do 

monitoramento defendia que ele seria um instrumento de pressão dos movimentos sobre os 

ministérios e costumavam demandar dos coordenadores que estes incluíssem no sistema os 

encaminhamentos tomados nos encontros com os movimentos sociais – o que encontrava 

resistência em função das diferenças de concepção.  

Em verdade, os trabalhos de mediação e do monitoramento, que concentravam as 

principais atribuições do departamento, eram em essência bastante distintos. Os coordenadores 

estavam envolvidos na resolução de conflitos, frequentemente faziam viagens de emergência para 

mediar situações de tensão e muitas das negociações se davam no calor do embate. Com isso eles 

“pulavam” procedimentos, etapas e hierarquias trafegando na contramão dos procedimentos 

burocráticos-administrativos. Os despachos eram feitos por telefone em ligações diretas ao 

ministros ou a alta burocracia dos ministérios. Como narra um ativista,  

 

Dá uma crise dura que tranca metade das estradas do Brasil. Como é que você vai fazer para destrancar? 
Como que negocia? Você vai ter que anunciar, vai ter que ter alguns avanços... [...] E no momento de crise 
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você liga e diz “o problema é esse e como é que a gente toca?”. Os caras dizem que não dá para resolver. Não 
tem essa, tem que resolver! Por que se eu não revolver quem resolve? Eu estou indo lá em nome do ministro 
para resolver, para encaminhar, não consigo resolver, depois dele só tem a presidenta. Então é a presidenta 
que vai lá negociar na confusão? Aí o governo se obriga e responde com uma coisa concreta.  

 

Os trabalhos do monitoramento, ao contrário, ocorriam na rotina e não eram embalados 

pela pulsação do confronto, já que a entrega das pautas seguia um calendário de mobilizações 

previamente estabelecido pelos movimentos. Após o recebimento, a pauta era decomposta em 

demandas, inseridas no sistema online e encaminhadas ao ministérios que acusavam recebimento. 

Dentro do ministério qualquer despacho em relação a pauta, como o repasse da demanda para o 

setor competente, era registrada no sistema. As vezes uma demanda circulava por várias mãos, por 

diversas hierarquias e até em diferentes ministérios. Toda tramitação era documentada e prazos 

eram estipulados e possivelmente renegociados. Ainda assim, uma série de demandas eram 

respondidas em tom genérico no que os atores chamavam de gerúndio governamental: estamos 

fazendo, encaminhando, reunindo, despachando, conversando. Trocando em miúdos, a concepção 

do monitoramento das demandas seguia o itinerário tradicional dos processos por dentro da 

burocracia e, por isso, os coordenadores o percebiam mais como uma prática cartorial de despacho 

de papel entre ministérios do que uma ferramenta que naquele momento estivesse transformando 

a política – o que explica a pouca importância que davam a ele. 

Mas, a transformação política, o poder de dar respostas para os movimentos e a efetividade da 

ação dos ativistas envolvidos nas situações de confronto estava menos no seu domínio da dinâmica 

do movimento, e mais ancorada na mobilização da imagem da autoridade política do ministro e do 

presidente. Como enfatiza um ativista:  

 

Quando você chega e diz que é daqui e eu acho que pelo princípio da boa-fé ninguém vai ficar questionar se 
o comando é justo ou não é justo, as pessoas executam. [...] Também eu percebo pelos os e-mails que quando 
começam a enrolar muito você manda um e-mail e já resolve. [...] É por isso que geralmente nas minhas 
ligações eu primeiro falo que sou da Presidência da República. Depois em algum momento que eu falo que 
sou da Secretaria-Geral. 

 

O trecho acima ilustra que é a vinculação à Presidência o dispositivo acionado que permitia 

a estes ativistas assumirem papel de direção dentro do Estado, abrindo trânsito para as demandas 

dos movimentos sociais na burocracia. Como apontam Loureiro, Olivieri e Martes (2014, p. 75) o 

poder da burocracia não deriva apenas do conhecido que detém, seja ele qual for, mas depende 

“eminentemente do respaldo ou delegação de algum ator político estratégico que sustentará sua 

posição como policymaker”. A imagem do ministro e do presidente e o status de Presidência da 

República aloca poder político e canalizava a ação para certos caminhos (seja destravando ou 
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gerando velocidade nos processos, seja buscando soluções), pressionando os burocratas a execução 

das políticas públicas.  

Também para os movimentos sociais este poder era reconhecido: “o pessoal não quer saber 

se é Secretaria-Geral, se é Casa Civil, ele só escuta o final, Presidência da República. Ele pega o 

sinal: Presidência da República, Palácio do Planalto, lá que decide tudo”. E é aí, exatamente na 

interface com os movimentos sociais, que a manipulação dos códigos e símbolos que emanam 

poder, a posição assumida de policymaker, se tornava mais arriscada e era fonte de tensão com os 

movimentos.  

Uma parte dos movimentos não sabiam exatamente como ocorrem os intricados processos 

de produção de políticas por dentro da máquina estatal, mas pressionavam aqueles ativistas para 

responder adequadamente as suas reivindicações, já que estavam na Presidência da República. Suas 

ações eram avaliados sob este prisma, mas para quem “estava Estado” o jogo era mais completo e 

muitas peças estavam na mesa. Os ativistas sabiam que não existe uma vinculação automática entre 

Presidência da República e decisão política imediata e que os processos frequentemente são difíceis 

e cheio de conflitos com múltiplas consequências, dentre elas o não atendimento das demandas. 

Além dos limites colocados pelas coalizações de governo, alguns ministérios, apresentavam 

dificuldade para gerir as políticas na urgência que as pessoas estão te demandando. A partir do momento 

que a Secretaria-Geral assume a face visível e acessível do Estado para os movimentos, muitas das 

cobranças recaiam sobre ela e os movimentos sociais “cobram como se a gente tivesse que ir lá, 

bater na porta e dizer: ‘Presidenta o assunto é esse e não aquele’ e a gente não tem esses acessos 

todos”. Nas tentativas de atendimento das demandas os atores criavam estratégias das mais 

diversas. Uma delas era colocar na mesa de negociação os movimentos sociais e os ministérios, 

como aconteceu com a demora no atendimento da demanda do Movimento das Mulheres 

Camponesas por barcos médicos na Amazônia. O movimento pressionava a Secretaria-Geral por 

resposta, a Secretaria-Geral negociava com o Ministério da Saúde que afirmava que aprovou a 

concessão de mais que o dobro de barcos. De acordo com um ativista, em uma reunião as mulheres 

perguntaram:  

 

“Quantos barcos têm até agora que já molhou o casco dentro do rio?”. [Os gestores do Ministério da Saúde 
responderam] “bom, veja bem, nós estamos fazendo o processo de licitação e no momento não tem 
nenhum”. Aí as mulheres vão para cima: “quer dizer que a gente pediu cinco, já se passou um ano e você não 
entregou nenhum e diz que vai entregar doze?”. 

 

Apesar dessas iniciativas criativamente costuradas, ao “colar” a obtenção de políticas 

públicas ao poder presidencial delegado estes ativistas não deixavam de andar no fio da navalha: se 

em uma mão, a sustentação do vínculo com a Presidência da República era um recurso para avançar 
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com a pautas dos movimentos sociais por dentro do Estado, na outra palma eles enfrentavam as 

cobranças e as expectativas que eram geradas com esta mesma imagem na relação com os 

movimentos sociais.   

E não apenas de cobranças, mas também de frustrações era feita a sua atuação. Muitas 

vezes os atores trabalhavam arduamente em propostas que não chegavam a sair da Secretaria-Geral 

e quando saiam não emplacavam, como foi o caso da Política Nacional de Participação Social que 

consumiu horas e anos de trabalho de diversos atores, sendo sustada pelo Congresso poucos meses 

depois de sua assinatura.  

Mas, por que os ativistas persistiam nesse tipo de atuação? Por que continuavam apostando 

no Estado como um espaço legítimo de militância? Primeiro, porque apesar dos limites, os atores 

não tem dificuldade em concordar que mesmo com as dificuldades eles conseguem dar respostas, 

construir legados e realizar flexões que a gente espera se transformar em cultura. Em segundo, porque mesmo 

“estando Estado” eles são também movimento social – a militância é ao mesmo tempo o mapa 

que dá o senso de direção e o combustível que libera a energia para sua atuação; o Estado é a via 

de acesso as políticas públicas. Nas palavras de um ativista: 

 

Eu tenho uma consciência muito clara do meu papel político nessa vida e de concepção de poder, essa foi 
uma das razões pela qual eu aceitei o convite [para trabalhar na SNAS]. Eu estou aqui cumprindo uma tarefa 
que eu acho que é a minha história de relação com a sociedade civil, com os movimentos sociais. Uma história 
que me colocou a oportunidade e, de um certo sentido, uma obrigação de cumprir, de entrar nesse espaço 
que está aqui aberto e levar até o limite o que é possível alargar nesse espaço. Eu não estou disputando aqui 
ministério. [...] A nossa missão histórica aqui é maior do que a disputa desse tipo de questão. [...] A hora que 
às condições não permitirem mais esse tipo de convivência saudável, eu vou fazer outras coisas na vida.  

 

Assumir a posição de estar Estado e ser movimento coloca, portanto, estes ativistas no 

cotidiano em situações muito dilemáticas. As manifestações de junho de 2013 foram 

particularmente desafiadoras para os ativistas, por exemplo, uma vez que se viram na posição 

governamental de ter que dar respostas em um contexto de confronto e incertezas. Ao mesmo tempo, 

por meio de suas redes pessoais de militância buscavam entender o que estava acontecendo e 

partilhavam do sentimento que aquela movimentação que se espraiava pelo país tensionava suas 

escolhas e colocam em xeque a sua atuação. O trecho abaixo expressa parte das ambiguidades 

vividas. 

 

Esse dia eu acho que eu nunca vou esquecer na vida. [...] Eu fiquei muito dividida porque eu queria participar 
para saber o que estava rolando mesmo (...). Mas, eu fiquei com muito medo quando eu vi a cavalaria subindo 
[...]. E estávamos todos no 4º andar [do Palácio do Planalto] olhando pela janela e o F. disse: “eh... é a queda 
da bastilha e a gente está dentro da bastilha”. Essa foi uma frase me marcou porque a gente que está na 
Secretaria-Geral sempre teve uma coisa com a questão da mobilização social e de repente no dia que a coisa 
acontece eu estou aqui dentro.  
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Assim como para os movimentos sociais, a atuação destes ativistas é igualmente recheada 

de altas expectativa de realizar um conjunto de desejos que são, no dia a dia, constrangidos pela 

própria condição institucional a que estão submetidos. A cautela com o que escrevem e dizem é 

expressão mais nítida de como tem que equilibrar a responsabilidades de quem é governo com a prática 

ativista. E embora desponham de uma série de recursos para pressionar os ministérios em uma 

determinada direção, há repertórios que são próprios dos movimentos sociais que não encontram 

correspondentes na atuação na burocracia.  

 

Considerações Finais 

 

Neste artigo busquei uma abordagem tentativa e preliminar de projetar um olhar novo 

sobre os achados de pesquisa de pesquisa realizada na Secretaria Nacional de Articulação Social. 

Busquei mostrar como as atividades cotidianas se processavam, como os atores povoaram esta 

burocracia, como as gramaticas movimentalista e burocráticas se relacionavam e os dilemas de atuar 

em uma estrutura que é do Estado, mas projetada para dilatar as fronteiras do próprio Estado. 

Apenas para recuperar alguns pontos de forma quase taquigráfica, a identificação do perfil 

e do processo de recrutamento dos burocratas que compuseram a SNAS no primeiro ano do 

governo Dilma Rousseff, apontou que nessa Secretaria os laços de afinidade e relação com os 

movimentos sociais parecem ter sido determinantes. Outros critérios podem ser identificados, 

como a formação escolar, a experiência profissional e a filiação partidária, mas o peso que cada um 

deles jogou no processo de nomeações é uma questão em aberto. Um outro aspecto que poderia 

fornecer mais elementos para problematizar o processo de recrutamento dos ativistas é a conexão 

entre o perfil dos presidentes (seus diferentes estilos pessoais de liderança e condução dos assuntos 

políticos) e a nomeação de ministros com histórico de militância. Qual a relação entre a eleição de 

Dilma Rousseff, frequentemente percebida como tecnocrata, e a nomeação de Gilberto Carvalho, 

militante conhecido dos movimentos sociais? E descendo ao estrato médio da hierarquia, qual a 

relação entre perfil do presidente, perfil do ministro e o perfil da burocracia de médio escalão 

nomeada em cargos em comissão? O próprio ministro nos fornece algumas pistas, em entrevista a 

Seabra e Nery (2011): “o que a gente perde em relação ao Lula com a Dilma é aquilo que chamaria 

de reação epidérmica aos movimentos, desse contato pelo carisma, pela história dele, pela facilidade 

com que captava os sinais. Mas, a Dilma tem essa sensibilidade quando me chamou e disse: ‘sei que 

preciso dessa relação mais do que Lula precisou’”.  

No que diz respeito ao desenho institucional, houve uma preocupação dos ativistas em 

estabelecer um arranjo reconhecido como legítimo no interior da burocracia, mas que também se 
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mostrasse absorvente as pautas e mudança provocadas pelo movimento dos atores. Um ponto que 

deve ser melhor explorado é a relação entre ativismo e fragmentação burocrática. Se internamente 

os atores compreendiam que a pluralização da agenda da SNAS era fruto da militância de atores 

específicos e se, como observei no campo, haviam disputas por criação de nichos temáticos 

específicos, este é um ponto que deve ser amadurecido7.  

Conectado a esse ponto, um outro elemento que precisa de maior problematização é 

combinação entre ativismo e as diversas iniciativas da Secretaria Nacional de Articulação Social. 

Em que medida o monitoramento das demandas por dentro do Estado desencoraja a participação 

dos movimentos sociais nas instituições participativas (Conselhos Gestores e Conferências) 

promovidas pela própria Secretaria8? Será que a negociação dos movimentos sociais com a 

Secretaria-Geral não enfraquece os repertórios de confronto? Ou ainda, será que o processo de 

mediação de conflitos não amortece o confronto potencial entre movimentos sociais e Estado 

blindando os temas prioritários do governo de grandes mudanças? E as demandas atendidas, eram 

compreendidas como bens coletivos e um direito de interesse público? 

Ainda que sem respostas, o que foi possível perceber é que os ativistas da SNAS sofriam 

um dupla cobrança, dos movimentos sociais e da própria burocracia, e que havia um conflito entre 

suas trajetórias (ser movimento) e as posições ocupadas (estar Estado), configurando uma atuação 

embalada por dilemas e ambiguidades. Por ser uma burocracia colocada em marcha por ativistas 

que ocuparam um espaço quase inédito para um conjunto muito variado de movimentos sociais, 

os atores buscavam compatibilizar, de forma cambiante e desafiadora, rotina administrativa e 

militância para consecução de políticas públicas. 

 

  

                                                           
7 Agradeço a Roberto Pires por esse apontamento. 
8 Este ponto também surgiu em conversar informais com Pires. 
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Resumo 
 
O objetivo do presente trabalho é refletir sobre dinâmicas de interação de movimentos 

sociais e o Estado, a partir da descrição do arranjo institucional da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT), criada pelo governo federal brasileiro em 2003, 

dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). A partir da análise 

documental, da revisão bibliográfica, da experiência de trabalho da autora junto à 

SDT/MDA (2004-2012) e de dados obtidos em entrevistas exploratórias que integram 

a pesquisa de doutorado em andamento, é possível afirmar que esse órgão do 

governo foi tanto efeito como causa de interações entre organizações de movimentos 

sociais e o Estado. Isso porque, tanto a gênese quanto a forma de funcionamento da 

secretaria se deu a partir da interação de organizações de movimentos sociais com o 

Estado. Analiticamente, consideramos que a categoria ‘ativismo institucional’ nos 

permite compreender esses e outros processos de natureza semelhante ocorridos no 

Brasil no início do século XXI. 

 

Palavras-chave: movimentos sociais; Estado; arranjos institucionais; ativismo 
institucional 
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Introdução 
 

Investigar arranjos institucionais tem se apresentado como uma possibilidade 

concreta de descobrir, evidenciar e compreender as relações estabelecidas pelos 

movimentos sociais em diferentes espaços sociais, especialmente em esferas estatais. 

Segundo Lotta e Favaretto (2016, p. 16) “A análise dos arranjos institucionais nos 

permite observar variáveis centrais para entender a definição dos atores envolvidos”.  

Revisando a literatura sobre o tema os autores apontam o seguinte: 

O desenho de arranjos institucionais torna-se condição para 
promoção de maior coordenação entre diferentes atores, e isso, 
aponta a literatura, tem sido elemento cada vez mais evidente na 
gestão pública, como consequência tanto do ambiente complexo em 
que as políticas são atualmente formuladas e implementadas como 
do aumento de especialização e diferenciação típicas da construção 
dos Estados ao longo do século XX (...) (Lotta e Favaretto, 2016, p. 
16). 
 

Segundo Carlos, Dowbor e Albuquerque (2016) realizar o levantamento dos 

arranjos socioestatais envolvidos em uma dada política e descrever as instituições do 

Estado visadas pela ação do movimento social é um recurso metodológico necessário 

para compreender o efeito dos movimentos sociais em determinada politica pública. O 

fato é que arranjos institucionais não são obras do acaso. Eles são pensados e 

efetivados segundo objetivos que pretendem ser alcançados. Lotta e Favaretto (2016, 

p. 19) destacam essa dinâmica ao estudar diferentes casos: 

(...) os arranjos institucionais são desenhados para promover a 
coordenação entre diferentes tipos de atores (intersetoriais, 
federativos ou do território) e que esse processo de coordenação se 
apoia na adoção de diferentes tipos de mecanismos (hierarquia, 
mercado e redes). Estes, por sua vez, são efetivados pela construção 
de instrumentos específicos que dão forma aos diferentes arranjos 
institucionais (...) 
 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre dinâmicas de interação de 

movimentos sociais e o Estado, a partir da descrição do arranjo institucional da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), criada pelo governo federal brasileiro 

em 2003, dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Para a presente 

reflexão, partimos de uma constatação empírica de que existe no Estado brasileiro 

uma permeabilidade que tem permitido, em diferentes momentos históricos, uma 

dinâmica de relações entre atores não estatais e o Estado, em parte conformada pelo 

fluxo ou trânsito de indivíduos entre estes espaços sociais. Em recente revisão de 

literatura Abers e Von Bullow (2011) destacam que foi possível detectar pelo menos 

dois padrões de intersecção entre movimentos sociais e o Estado ao longo das duas 

últimas décadas: a incorporação de ativistas de movimentos sociais em cargos 

governamentais e a formação de novos movimentos sociais a partir da interlocução 
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entre ativistas dentro e fora do Estado. Estudos realizados por Abers, Serafim, 

Tatagiba (2014, p. 326), durante o governo Lula, destacam que “o mote da 

'participação da sociedade' abriu espaço para a combinação mais criativa de 

diferentes práticas e rotinas, ampliando as chances de acesso e influência dos 

movimentos sobre o Estado, obviamente com variações setoriais importantes”. O 

argumento central das autoras é que houve “a abertura no contexto do governo Lula 

para um experimentalismo inédito resultante da presença de aliados dos movimentos 

em postos-chave no interior do Estado” (2014, p. 327). As autoras levam em 

consideração em suas análises a presença de atores com experiências em 

movimentos sociais em cargos governamentais e concluem que um dos fatores que 

influenciaram mudanças na relação Estado-sociedade durante o governo Lula foi a 

migração de ativistas dos movimentos sociais e simpatizantes para dentro do governo 

(ABERS, SERAFIM, TATAGIBA, 2014, p. 346). 

Os dados obtidos até o momento nos permitem verificar que o arranjo da SDT 

envolveu uma burocracia composta por nomeações discricionárias e contratação de 

consultores e, para a implementação do Programa de Desenvolvimento Sustentável 

dos Territórios Rurais (PDSTR), sua principal política pública, foram contratadas 

diversas organizações não estatais, muitas das quais caracterizam-se por 

organizações de movimentos sociais. Compreender esses e outros processos de 

natureza semelhante ocorridos no Brasil no início do século XXI é o desafio colocado. 

Importante destacar que quando falamos em organizações de movimentos sociais 

estamos utilizando a definição proposta por Jenkins (1994) que considera tanto as 

organizações de movimentos sociais clássicas, com liderança autóctone, pessoal 

voluntário, afiliação extensiva, recursos de beneficiários diretos e ações baseadas na 

participação massiva ou organizações de movimentos sociais profissionais, com 

liderança externa, pessoal remunerado por tempo integral, afiliação reduzida ou 

inexistente, recursos das comunidades conscientes e ações que “falam em nome” do 

grupo prejudicado sem requerer sua participação. Além disto, estamos mobilizando o 

conceito de movimentos sociais adotado por Silva (2015), o qual foi formulado por 

Diani (2000, p.389): “redes informais de atores (organizações, grupos e indivíduos) 

engajadas em conflitos pelo controle de recursos materiais ou simbólicos, baseadas 

em identidades compartilhadas”. Tal como destaca Silva (2015), “esta definição, como 

se pode observar, não estabelece nenhuma demarcação a priori nem dos espaços 

sociais de pertencimento e atuação nem dos repertórios de ação destes atores que 

conformam as redes apreendidas através do conceito de movimentos sociais”. Outro 

conceito acionado na presente reflexão é o de ativismo institucional.  

Anais III Encontro PDPP -  Página 49



5 
 

Metodologicamente, além da revisão bibliográfica sobre ativismo institucional, 

foram utilizados para coleta de dados: análise dos documentos institucionais 

referentes à SDT/MDA; buscas no portal da transparência nos recursos públicos 

federais sobre contratações de entidades sem fins lucrativos no período de 2004 a 

2015 com recursos de ações exclusivas de custeio previstas no PDSTR e entrevistas 

exploratórias com pessoas que integraram a equipe da SDT/MDA. O trabalho está 

organizado em três sessões: na primeira apresentamos uma breve revisão da 

literatura sobre ativismo institucional; na segunda e terceira seção apresentamos o 

arranjo institucional e as dinâmicas desencadeadas pela secretaria e por fim, 

apresentamos nossas considerações sobre o caso analisado. Este estudo de caso, 

ainda em andamento, procura somar-se aos estudos já realizados envolvendo 

movimentos sociais, Estado e políticas públicas. 

 

1. Contribuições analíticas do conceito de ativismo institucional 

Uma das possibilidades de compreender processos que envolvam movimentos 

sociais e órgãos estatais na construção e implementação de políticas públicas é 

utilizar a noção de ativismo institucional e seu potencial enquanto categoria analítica 

pertinente. Santoro e McGuire (1997 p.504), uns dos primeiros pesquisadores a 

usarem esse conceito definiram ativismo/ativista institucional como:  

participantes do movimento social que ocupam status formais dentro 
do governo e que prosseguem os objetivos do movimento através de 
canais burocráticos convencionais. Ativistas institucionais são 
membros da classe política que têm acesso à rotina e são de baixo 
custo para os tomadores de decisão.  
 

Exemplos recentes da utilização dessa perspectiva é a tese de Cayres (2015) e 

a dissertação de Ferreira (2016). Cayres (2015), na sua análise da Secretaria Nacional 

de Articulação Social durante o primeiro mandato da presidente Dilma Roussef (2011-

2014), utilizou o conceito de ativismo institucional como categoria analítica central para 

responder ao seguinte problema de pesquisa: "como os atores governamentais 

comprometidos com temas e pautas que se sobrepõem aos movimentos sociais – aqui 

designados de ativistas institucionais – atuam cotidianamente por dentro do Estado 

nas tentativas de imprimir mudanças nas políticas públicas que são comprometidos 

pessoalmente e institucionalmente"? Já Ferreira (2016) procurou junto aos Analistas 

Técnicos de Políticas Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, definir e identificar práticas ativistas, bem como analisar fatores que incidem 

sobre elas. Os dados obtidos pela pesquisadora permitiram concluir que existem ao 

menos onze práticas ativistas; encontraram-se dez componentes, prioritariamente de 

cunho contextual político e institucional, que favorecem ou limitam atos de ativismo 
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institucional; e que o perfil dos Analistas Técnicos de Políticas Sociais confirma que se 

trata de um grupo altamente engajado e militante. 

Além do uso já citado, a noção de ativismo institucional em si rompe uma visão 

ainda presente na literatura sobre movimentos sociais como estas sendo organizações 

exógenas ao Estado, como responsáveis pela contestação, tais como os estudos 

realizados por Evers (1984), Cohen e Arato (1992) e Burstein (1999) entre outros. A 

potencialidade do conceito de ativismo/ativista institucional para problematizar aquelas 

contraposições é destacada pela literatura. Santoro e McGuire (1997, p.503), por 

exemplo, salientam que o conceito de ativismo/ativista institucional “desafia a visão 

tradicional que ativistas do movimento social são atores necessariamente não-

institucionais”. Pettinicchio (2012, p.501), por sua vez, argumenta que “a dicotomia 

insider⁄outsider continua a ser uma característica saliente de nossa compreensão da 

relação entre challengers exteriores e políticos iniciados. O papel dos ativistas 

institucionais questiona essa dicotomia”. Para Pettinicchio (2012, p.501), "ativistas 

institucionais são indivíduos que provocam mudanças (alteram as normas 

organizacionais para reforma política) de dentro das organizações e instituições". 

Ativistas institucionais apresentariam, assim, uma identificação com um 

movimento social promotor de determinada causa, mesmo que isto não se expresse 

necessariamente no pertencimento formal a uma organização de movimento social. A 

partir de tal identificação, o ativista institucional orientaria sua atuação no espaço 

institucional no qual está inserido de forma a atingir os objetivos, demandas e/ou 

interesses daquele movimento social. Para isto - e esta seria a diferença fundamental 

entre o ativista institucional e os ativistas não institucionais -, os ativistas institucionais 

utilizariam recursos e oportunidades vinculadas ao seu posicionamento institucional 

para alcançar aqueles objetivos, demandas e/ou interesses do movimento social com 

o qual se identifica. Nos termos de Marques (2004, p.19-20), o ativista institucional 

utilizaria um tipo específico de poder para defesa ou promoção das causas daquele 

movimento social: o "poder institucional", ou seja, o poder derivado dos recursos 

associados à posição institucional que ocupa. 

Pettinicchio (2012, p.502) salienta a importância de analisar os ativistas 

institucionais não apenas como executores passivos das orientações, reivindicações e 

projetos das organizações de movimentos sociais, mas sim como agentes ativos que, 

em determinados momentos, podem assumir um papel protagonista no sentido da 

elaboração e proposição de ações que não foram previamente formuladas e 

demandadas pelas organizações de movimentos sociais.  

A identificação e análise do ativismo institucional possibilita, então, romper com 

as contraposições salientadas no início desta seção e abordar o processo que 
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Banaszak (2005) denomina de "intersecção Estado-movimento". Nas palavras da 

autora, 

movimentos discutidos aqui existentes fora do estado, podem ter 
sobreposição de associações com o estado. A sobreposição ocorre 
porque os Estados-Membros, como conjuntos de instituições, podem 
ter membros que também são ativistas do movimento através de 
organizações do movimento social, ou por serem "colaboradores 
ocasionais" ou participando de "atividades não-organizadas, 
espontâneas" (...). Eu classifico essa sobreposição de interseção 
estado-movimento. Além disso, defendo que o tamanho, localização e 
contexto histórico de interseção deste estado-movimento influenciam 
no movimento maior do desenvolvimento, estratégias e resultados”( 
BANASZAK, 2005, p.150-151) 
 

Apesar de não utilizar o conceito de ativismo/ativista institucional, Banaszak 

(2005, p.154-155) enfatiza que a intersecção Estado-movimento se produz 

exatamente pela atuação de indivíduos que se identificam como membros de 

movimentos sociais e ocupam posições institucionais no Estado. Enquanto auto-

identificados como ativistas e, ao mesmo tempo, agentes estatais, as ativistas 

institucionais corporificariam aquela intersecção e através de seu estudo se poderia 

analisar as diversas configurações empíricas da mesma. Um aspecto importante 

destacado por Banaszak (2005) e Pettinicchio (2012) é que a inserção institucional dos 

ativistas não define necessariamente o repertório de ação que estes privilegiam na 

busca dos objetivos e demandas dos movimentos sociais. Ou seja, o status de insider 

dos ativistas não determina que estes atuem somente no âmbito e nos limites 

institucionais. Tendo, tendencialmente, um conhecimento maior das oportunidades e 

dos limites da ação através de canais e repertórios institucionais, os ativistas 

institucionais podem identificar a necessidade de ações extra-institucionais como 

mecanismos necessários para ampliar aquelas oportunidades e confrontar aqueles 

limites. 

Apesar de não ser uma relação encontrada na literatura, a abordagem centrada 

no ativismo institucional parece dialogar diretamente com a discussão sobre a 

discricionariedade da "burocracia de nível da rua", desenvolvida originalmente por 

Lipsky (2010) e que, no Brasil, é mobilizada no trabalho de Lotta (2012). A 

possibilidade de utilização da posição institucional no Estado para o desenvolvimento 

de uma prática ativista implica em pensar este agente estatal como alguém dotado de 

um grau, maior ou menor de autonomia relativa e, assim, de discricionariedade na sua 

atuação. Articular de maneira mais aprofundada a discussão sobre ativismo 

institucional com perspectivas teóricas que complexificam a análise do Estado parece 

ser um caminho promissor, mas ainda a ser desenvolvido. 
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A literatura que mobiliza o conceito de ativismo/ativista institucional no Brasil é, 

ainda, muito incipiente. Apesar da identificação dos limites de uma separação absoluta 

entre movimentos sociais e atores/instituições político-administrativas já ter uma certa 

trajetória, apenas recentemente o conceito de ativismo/ativista institucional começa a 

ser empregado para denominar esta forma específica de ativismo que opera a partir 

da ocupação de posições institucionais. Com um desenvolvimento teórico muito mais 

aprofundado e articulado com a literatura referida anteriormente, destaca-se a análise 

de Abers e Tatagiba (2014). Analisando a ação de ativistas na Área Técnica de Saúde 

da Mulher do Ministério da Saúde, as autoras "use the term institutional activism to 

describe what people are doing when they take jobs in government bureaucracies with 

the purpose of advancing the political agendas or projects proposed by social 

movements"(2014, p.2). O argumento central que as autoras desenvolvem ao longo da 

análise é a relação entre as oportunidades e os recursos diversos (conhecimento, 

contatos, informação, prestígio, entre outros) possibilitados pela ocupação das 

posições institucionais e os constrangimentos derivados das normas, 

responsabilidades e controles que operam sobre as ocupantes daquelas posições. Ao 

final do artigo, as autoras estabelecem um conjunto de questionamentos que 

estabelecem uma importante agenda de investigação para o campo de estudos de 

movimentos sociais: 

Em vários níveis territoriais e em uma diversidade de ambientes 
institucionais e políticos, ativistas ocuparam posições no interior do 
Estado. Como podemos definir mais precisamente este tipo de 
ativismo? Quais são as diferenças entre as práticas de um oficial de 
estado inserido nas redes de movimento social e aqueles de um 
burocrata comum ou de um cujos laços são com outros tipos de redes 
(tais como partidos políticos, famílias ou grupos de interesse 
econômicos)? Que tipos de políticas públicas resultam quando 
ativistas do movimento social se tornam responsáveis políticos? 
Estes são os tipos de perguntas que estudiosos brasileiros estão 
começando a explorar e que são susceptíveis de interesse para 
outros estudiosos latino-americanos também. (ABERS; TATAGIBA, 
2014, p.24-25) 
 

Cabe mencionar também as recentes pesquisas que tratam do ativismo 

institucional desenvolvido por burocratas, tais como a pesquisa realizada com 

burocratas de médio escalão desenvolvida por Abers (2015), junto a implantação de 

um programa específico dentro do governo federal brasileiro, o Bolsa Verde; a 

pesquisa já referida realizada por Ferreira (2016) com analistas técnicos de Políticas 

Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e as reflexões 

realizadas por Ferreira e Lotta (2016) ao realizar um levantamento da literatura sobre 

burocracia. Considerando o conceito, Ferreira e Lotta (2016, p. 17) verificaram que “o 

ativismo institucional chama a atenção por colocar o burocrata em uma posição dúbia, 
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na qual o servidor toma para si o papel duplo de representante do Estado e da 

sociedade. Trata-se, portanto, de uma forma peculiar, porém não única, de interação 

entre o Estado e a sociedade.”.  

  Abers (2015) argumenta que o ativismo dos burocratas ligados ao Bolsa Verde 

foi decisivo para desenvolvimento e implantação do programa, 

(...) burocratas de médio escalão desempenharam um papel 
fundamental na construção do programa. Além disso, (...) a atuação 
de vários desses atores foi orientada por ideias parecidas às que 
motivam ativistas na sociedade civil. Mostra que os burocratas de 
médio escalão do Bolsa Verde são, em grande medida, pessoas 
comprometidas com projetos coletivos – principalmente o 
ambientalismo. A maioria entrevistada declarou ter tido algum tipo de 
influência no desenvolvimento do programa. O ativismo desses 
burocratas, no entanto, tem uma dupla face: os atores se empregam 
em ações criativas que ao mesmo tempo buscam transformar e 
manter o programa (ABERS, 2015, p. 144) 

 
A apropriação do conceito de ativismo institucional no Brasil coloca um desafio 

adicional que é a necessidade de pensar o processo empírico delimitado por aquele 

conceito a partir das configurações específicas das relações entre atores não estatais 

e instituições político-administrativas no Brasil. Um aspecto particularmente importante 

a ser analisado e refletido teoricamente é o ativismo institucional realizado por 

indivíduos que não ocupam posições estáveis na burocracia estatal, mas sim são 

recrutados na sociedade civil, em geral a partir de mediações partidárias, para 

atuarem temporariamente na formulação e/ou implementação de uma política pública 

específica, como o caso da implementação do PDSTR, apresentado na terceira seção 

deste capítulo. 

 

2. A criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial e do Programa 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais 

 

A criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial durante a primeira gestão 

do Governo Lula (2003-2006) esteve diretamente ligada ao processo de fortalecimento 

e reestruturação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SCHNEIDER; CAZELLA e 

MATTEI 2009). Esta secretaria passou a definir e gerenciar uma modalidade do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf1, denominada 

Pronaf Infraestrutura e Serviços Públicos Municipais que já estava em funcionamento 

desde 1996. Entre outras ações , esta linha do Pronaf concorreu decisivamente no 

                                                           
1
 Conforme destacam Schneider; Cazella e Mattei (2009, p. 23 - 24) o programa nasceu com a 

finalidade de prover crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos produtores rurais. Foi 
produto de uma reformulação em 1995, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, do 
Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (Provap) criado em 1994 durante o 
governo Itamar Franco. Essas modificações deram origem ao Pronaf, em 1996, cuja 
institucionalização ocorreu através do Decreto Presidencial n. 1.946 datado de 28/07/96. 
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campo do desenvolvimento rural para ebulição do debate sobre a participação social e 

a descoberta do local como ambiente privilegiado para a democratização, tal como 

destaca Silva e Marques (2009, p. 10-11). É importante lembrar, tal como fizeram 

Schneider; Cazella e Mattei (2009, p. 21-22) que “Em larga medida, pode-se afirmar 

que o Pronaf foi formulado como resposta do Estado à pressões do movimento 

sindical rural, realizadas desde o final da década de 1980”. Desde sua criação até 

meados da primeira década do século XXI o Pronaf sofreu uma série de 

transformações, com ampliação gradativa dos recursos destinados pelo governo 

federal para este programa. Favareto e Demarco (2009, p. 136) apontavam que “a 

recente criação da SDT no âmbito do MDA pode ser lida como uma confirmação desta 

tendência [de envolvimento da agricultura familiar na gestão de recursos públicos, 

agora com abordagem territorial]”. 

Segundo documentos institucionais, o MDA concentrava esforços em três áreas 

integradas de atuação: ampliação e fortalecimento da agricultura familiar; reforma e 

reordenamento agrário e promoção do desenvolvimento sustentável dos territórios 

rurais. Para levar adiante esta última área de atuação, a SDT definiu como sua missão 

“apoiar a organização e o fortalecimento institucional dos atores sociais locais na 

gestão participativa do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e promover a 

implementação e integração de políticas públicas” (BRASIL, 2005). 

Com a criação da SDT, a linha de financiamento “Pronaf Infraestrutura e 

Serviços Públicos Municipais”, anteriormente destinada aos municípios por meio dos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, mudou a sua unidade de 

atendimento e seus procedimentos operacionais2, passando a atuar como suporte ao 

desenvolvimento de “territórios3 rurais”, de caráter intermunicipal e pela gestão de 

colegiados territoriais: 

Com a criação da SDT e autonomização da vertente Infraestrutura do 
Pronaf, agora sob sua jurisdição, ocorrem dois movimentos. Por um 
lado, todos os investimentos de apoio à infraestrutura passam a ser 
feitos em agregados de municípios. Junto a isso, modifica-se também 
o marco para a participação social na gestão do programa. Em vez 
dos conselhos municipais, passa-se a estimular e exigir a criação de 
Colegiados Territoriais (FAVARETO, 2010, p. 31). 
 

                                                           
2
 Os procedimentos operacionais das ações de assistência financeira a projetos de 

infraestrutura e serviços públicos municipais foram estabelecidos na Resolução nº 37 de 16 de 
fevereiro de 2004 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – Condraf. 
3
 A SDT/MDA define território como “um espaço físico, geograficamente definido, geralmente 

contínuo, compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios multidimensionais – 
tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições – e uma 
população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 
externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 
elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial.” (BRASIL, 2005). 
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Nesta nova dinâmica institucional4, regiões do Brasil foram consideradas 

territórios rurais, a partir de critérios5 pré-estabelecidos pela SDT/MDA e passaram a 

ser apoiados pelo Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – 

PDSTR6, também conhecido por Proinf e Pronat.  Este programa, que estava no cerne 

da SDT/MDA, passou a operar de forma regulamentada em julho de 2005 (DELGADO 

e LEITE, 2011), quando obteve sua chancela formal por intermédio da Portaria n. 5, de 

18/07/2005. Em 2013, a SDT/MDA estava apoiando 2397 territórios rurais em todo 

Brasil. Segundo Guimarães (2013), a proposta que originou a SDT/MDA e 

consequentemente o PDSTR já vinha sendo debatida no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRS) pelas organizações de movimentos 

sociais que faziam parte do mesmo entre 2001 e 2002. Cabe destacar ainda que o 

objetivo geral deste programa era promover e apoiar iniciativas das institucionalidades 

representativas dos territórios rurais que objetivassem o incremento sustentável dos 

níveis de qualidade de vida da população rural, mediante três eixos estratégicos: i. 

Organização e fortalecimento dos atores sociais; ii. Adoção de princípios a práticas da 

                                                           
4
 Para a SDT/MDA, a abordagem territorial do desenvolvimento rural sustentável é uma visão 

essencialmente integradora de espaços, atores sociais, agentes, mercados e políticas públicas. 
Essa abordagem considera que a equidade, o respeito à diversidade, a solidariedade, a justiça 
social, o sentimento de pertencimento, a valorização da cultura local e a inclusão social são 
objetivos primordiais a serem atingidos. A “identidade” é considerada fundamental para ensejar 
a coesão social e territorial, facilitando a concretização de processos negociados de 
desenvolvimento sustentável (MDA, 2005). 
5
 Segundo documentos institucionais da SDT/MDA, a escolha dos territórios foi realizada a 

partir dos seguintes critérios: Critérios Universais: Concentração de Agricultores Familiares e 
Assentados da Reforma Agrária; Territórios com ações prioritárias do Governo Federal e/ou 
Estadual; Concentração de Capital Social; Concentração de Baixos Indicadores de 
Desenvolvimento; Territórios de interesse dos Movimentos Sociais. (Concentração da 
Demanda Social e Priorização das Ações); Critérios propostos para a Seleção Territorial: 
Divisões territoriais já pré existentes; IDESE - Índice de Desenvolvimento Sócio econômico 
elaborado pela FEE (Fundação Estadual de Economia e Estatística) no caso do estado do Rio 
Grande do Sul e Dinâmicas voltadas para o Desenvolvimento Territorial pré-existentes. Em 
2013 a SDT/MDA acrescentou um novo critério: se um território tiver um percentual superior a 
50% de estabelecimentos da agricultura familiar, ele pode ser incorporado ao Programa, 
mesmo que ultrapasse os 80 habitantes por km². 
6
 Segundo documentos institucionais (MDA, 2005), para apoiar o desenvolvimento sustentável 

dos territórios rurais, o PDSTR está estruturado a partir de três elementos fundamentais: o 
território (espaço e sociedade), a institucionalidade territorial (participação e representatividade) 
e a visão de futuro (um plano territorial de desenvolvimento). Conforme Bonnal e Kato (2009, p. 
13) “no caso do PDSTR o recorte territorial (...) têm no combate à pobreza rural e na presença 
da agricultura familiar e de assentamentos rurais seu principal escopo. Na lógica do programa, 
o desenvolvimento é concebido como o produto de um processo de inclusão social 
empreendido por atores sociais ligados à agricultura familiar, tendo como área de atuação 
territórios (...) para gestão do programa três níveis de administrativos são ativados: no nível 
federal o Condraf e a SDT/MDA elaboram as regras e a metodologia de ação; no nível estadual 
o Conselho Estadual (...) e no nível local o colegiado, que por sua vez é responsável pela 
elaboração de um plano de desenvolvimento territorial que baseia a elaboração de projetos 
coletivos”. 
7
 Dado obtido em http://www.brasil.gov.br/governo/2013/05/mais-74-territorios-rurais-sao-

incluidos-em-programa-de-desenvolvimento. Acesso em 20.03.2017 
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gestão social; iii. Promoção da implementação e integração de políticas pública 

(BRASIL, 2005, p. 7). Basicamente eram duas as linhas em que se materializava a 

estratégia de trabalho da SDT/MDA: a implementação de um processo de apoio ao 

desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento da Rede Nacional 

de Órgãos Colegiados – formada pelos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais 

de Desenvolvimento Rural Sustentável e pelas instâncias de gestão do 

desenvolvimento (BRASIL, 2005).  Para apoiar o desenvolvimento sustentável dos 

territórios rurais a SDT/MDA disponibilizava tanto apoio por meio de projetos de 

infraestrutura e serviços em territórios rurais8 quanto equipe técnica e recursos de 

custeio, dinâmica que detalharemos a seguir. 

 

3. O arranjo institucional da SDT para implementação do PDSTR 

Já destacamos que para apoiar o desenvolvimento sustentável dos territórios 

rurais, o PDSTR foi estruturado a partir de três elementos fundamentais: o território 

(espaço e sociedade); a institucionalidade territorial, denominada de colegiados 

territoriais (participação e representatividade); e a visão de futuro (um plano territorial 

de desenvolvimento). Um dos eixos centrais da estratégia de desenvolvimento 

territorial proposta pela SDT foi a criação, por meio dos colegiados territoriais, de um 

espaço político de empoderamento das organizações sociais vinculadas ao processo 

(ECHEVERRI, 2010, p. 99-100).  

Para operacionalizar suas estratégias, a SDT/MDA desenhou um arranjo 

institucional que chama a atenção: internamente, formou uma burocracia constituída 

por nomeações de caráter discricionário e por consultores contratados e, junto aos 

territórios, contratou por meio da Caixa Econômica Federal, um conjunto de 

organizações da sociedade civil (denominadas então de entidades parceiras) para 

implementação das ações de planejamento, capacitação e organização territorial e de 

prefeituras municipais e/ou governos estaduais para a implementação dos projetos de 

infraestrutura e serviços definidos pelos colegiados territoriais. Nesta sessão, nos 

deteremos à dinâmica interna e a relação com as entidades parceiras. 

A primeira equipe da SDT/MDA foi composta por meio do Decreto Nº 5.033, de 5 

de abril de 2004, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 

Cargos em Comissão9 e das Funções Gratificadas do Ministério do Desenvolvimento 

                                                           
8
 "As ações de infraestrutura e serviços territoriais têm como principal objetivo apoiar projetos 

voltados para a dinamização das economias territoriais, para o fortalecimento das redes sociais 
de cooperação e o fortalecimento da gestão social, estimulando uma maior articulação das 
políticas públicas nos territórios rurais homologados pela SDT" (BRASIL, 2009).  
9
Segundo destaca Cayres (2015, p.43), “o provimento de postos de trabalho no âmbito do 

Poder Executivo Federal ocorre basicamente via concurso para servidor público federal efetivo 
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Agrário. Neste decreto foram definidos para a SDT/MDA vinte e quatro cargos10, a 

maioria de coordenação. Cayres (2015, p.43) assinala que os cargos e funções de 

confiança e de gratificação podem ser ocupados por servidores efetivos requisitados 

(ou não) de outros órgãos ou pessoas sem vínculo com o serviço público e que, em 

função disso, representam a possibilidade de ocupação de um cargo na administração 

pública sem que seu provimento ocorra por concurso, visto que a nomeação é livre e 

feita pelo Presidente e pelos Ministros de Estado. 

No caso da SDT, segundo aponta Guimarães (2013), a pessoa indicada para 

assumir a secretaria participava do CNDRS, integrou a equipe de transição dos 

governos FHC/Lula e era, até 2002, o principal executivo da Associação de Orientação 

às Cooperativas do Nordeste (ASSOCENE), organização ligada à Confederação 

Nacional de Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). Já a equipe formada 

incialmente contava com um técnico originário do próprio CNDRS, três outros do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), um do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e três de organizações não governamentais do 

Nordeste ligadas a redes que executavam projetos de diversa natureza voltados para 

a população rural. Guimarães (2013) destaca que os técnicos da equipe foram 

escolhidos pelo secretário, alguns por suas próprias relações no CNDRS e no MDA, 

nas organizações parceiras da ASSOCENE, de onde provinha o secretário, ou por 

indicações de diretores e assessores da CONTAG, em Brasília. Guimarães (2013) 

assinala que esta equipe continuou sendo ampliada durante algum tempo, 

principalmente através de contratações de consultores indicados pelo secretário e 

pelos principais assessores e colaboradores do programa. 

Além dos cargos de DAS foram contratados para operacionalização das ações 

propostas pela SDT um conjunto de consultores, por três diferentes maneiras: via 

acordo de cooperação com o Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura (IICA), por meio de editais públicos; via rede nacional de colaboradores – 

uma rede informal de profissionais autônomos, criada a partir de relações de trabalho 

anteriores à SDT/MDA, especialmente em organizações não governamentais ou em 

                                                                                                                                                                          
ou por meio de nomeação em cargos de Direção e Assessoramento Superiores – DAS, que é 
destinado a funções de direção, chefia ou assessoramento”. 
10

Secretaria de Desenvolvimento Territorial: 1 Secretário, 1 Assessor Técnico, 1 Assistente 
Técnico. Coordenação: 1 Coordenador, 1 Assistente. Gabinete: 1 Chefe. Coordenação: 1 
Coordenador. Serviço: 2 Chefe, 2 FG1. Coordenação Geral de Apoio a Órgãos Colegiados: 1 
Coordenador Geral, 1 Assessor Técnico, 1 Assistente 2 Assistente Técnico. Departamento de 
ações de desenvolvimento territorial 1 Diretor, 1 Assistente Técnico. Coordenação Geral de 
Apoio à InfraEstrutura e Serviços: 1 Coordenador Geral. Coordenação: 1 Coordenador. 
Coordenação Geral de Desenvolvimento Humano: 1 Coordenador Geral. Coordenação: 1 
Coordenador. Coordenação Geral de Apoio a Organizações Associativas: 1 Coordenador 
Geral. Coordenação Geral de Apoio a Negócios e Comércio Territorial: 1 Coordenador Geral. 
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governos; e/ou via contratos celebrados com entidades diversas, executoras de planos 

de trabalhos específicos. Esta forma de operação é destacada no próprio documento 

institucional da Secretaria como estratégia de viabilização da implantação das ações: 

Como forma de suporte às suas ações, a SDT/MDA mantém acordo 
de cooperação com o Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA), que disponibiliza uma série de serviços técnicos 
especializados segundo objetivos convergentes aos da secretaria. 
Através desses serviços é operada uma rede de consultores 
nacionais e territoriais que atuam em diversas áreas segundo termos 
de referência específicos. (...) Além dessa rede, a SDT/MDA 
organizou uma rede nacional de colaboradores que, eventualmente, 
presta serviços técnicos diversos, principalmente aos territórios, 
segundo as programações de atividades vigentes. Essa rede vem 
sendo expandida e diversificada para maior e melhor cobertura dos 
serviços técnicos requeridos. (BRASIL, 2005, p. 26) 

 
Guanziroli (2010), em estudo de impacto realizado sobre as ações da Secretaria, 

destaca que a atuação da SDT/MDA se deu em grande medida pela contratação de 

consultores que foram os responsáveis pela implementação das ações em todos os 

estados da federação. Echeverri (2010, p. 96) reforça essa constatação, apontando 

que “para dar andamento à estratégia territorial constitui-se uma estrutura operativa na 

SDT baseada em uma rede de articuladores composta por técnicos que 

desempenharam funções direcionadas à promoção, informação, acompanhamento, 

assessoramento e apoio (...)”. Ou seja, a atuação desses agentes contratados 

destinava-se diretamente à ação junto a organizações de movimentos sociais 

existentes em diferentes regiões do país, tendo em vista que um dos três eixos 

estratégicos do principal programa proposto pela SDT pautava-se na organização e 

fortalecimento dos atores sociais (BRASIL, 2005, p. 7). Isso porque cada estado 

contava com ao menos um “consultor territorial/estadual”, encarregado de acompanhar 

as atividades desenvolvidas nos territórios, promover a articulação dos territórios e do 

Programa com entidades públicas e civis dos estados e executar atividades técnicas 

diversas. Por sua vez, cada grupo de estados contava ainda com um “consultor 

regional”. Esses consultores facilitavam a interlocução com/entre os estados, 

mobilizavam recursos e orientavam atividades dos “consultores estaduais”, produzindo 

também informações importantes para o monitoramento do Programa. Nos territórios 

rurais havia também uma entidade que executava ações descentralizadas através de 

“articuladores territoriais” por ela contratados, geralmente um profissional originário do 

próprio território (BRASIL, 2005, p.27). 

Para termos dimensão do tamanho da equipe de consultores estaduais e 

regionais contratados durante apenas um período, verificamos em um dos relatórios 

de gestão da secretaria que em fevereiro de 2008 foi firmado novo convênio entre 
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SDT/MDA e IICA11, via Agência Brasileira de Cooperação, com 48 meses de vigência 

no valor total de R$ 42.115.577,00. Em 2010, o convênio encontrava-se em execução 

normal e atingindo seus objetivos. Com estes recursos, a SDT/MDA contava em 2009 

com 82 (oitenta e dois) consultores nacionais contratados que atuavam prestando 

consultoria técnica à Secretaria, bem como aos colegiados dos territórios rurais 

trabalhados (BRASIL, 2010, p. 39). Em 2011, a SDT/MDA apresentou uma análise 

crítica em seu relatório de gestão do referido ano, informando que “Em 2011, a SDT 

elaborou um levantamento preliminar sobre a necessidade de pessoal, e os dados 

apontaram para uma carência de 10 cargos comissionados (DAS) e de 163 servidores 

para as mais diversas funções tanto em nível nacional quanto estadual.” (BRASIL, 

2012, p. 43). Esta falta de pessoal efetivo é que pode, em certa medida, ter 

oportunizado a contratação de consultores12 e celebração de convênios com entidades 

parceiras para realização das atividades previstas pela SDT/MDA.  

Além dos consultores que em certa medida movimentaram o Estado em virtude 

de seus perfis e suas trajetórias, outro mecanismo institucional que de certa maneira 

permitiu a aproximação entre órgãos estatais (no caso a SDT/MDA) e as organizações 

não estatais foi a contratação de entidades parceiras nos territórios, por meio 

                                                           
11

 Trata-se apenas de uma demonstração, visto que desde o início de sua ação a SDT contava 
com consultores, o que denota a existência de convênios anteriores. Guimarães (2013, p. 174) 
destaca que para o período de 2004-2007 foi firmado com o IICA o primeiro projeto de 
cooperação técnica com a SDT que se aproximava de R$ 43,2 milhões para os quatro anos de 
vigência, sendo cerca de R$ 15,2 milhões para capacitação, R$ 24,6 milhões para serviços 
técnicos e consultorias e o restante para monitoria e avaliação, publicações, viagens e eventos, 
alguns equipamentos, taxas diversas e outros gastos menores. 
12

 Cabe destacar aqui um fato relevante sobre os consultores contratados. Buscando 
caracterizar o perfil desses atores sociais, foi realizada uma breve pesquisa utilizando análise 
documental, tendo como ano base de contratações de consultores 2008. Inicialmente foram 
buscados via web, utilizando o Google, vínculos entre os nomes de indivíduos que 
desempenharam junto à SDT/MDA no ano de 2008 a função de articuladores estaduais e 
extratos de contratos publicados no Diário Oficial da União (DOU) deste mesmo ano. Com 
base nos dados obtidos nos extratos do DOU, foram identificados 60 indivíduos contratados no 
ano de 2008 (34 homens e 26 mulheres; 30 com local de trabalho Brasília e os demais para 
trabalharem nos estados, em média 1/estado). Após, foi realizada busca de currículos pelos 
nomes dos consultores junto a Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ), nas bases doutores e demais pesquisadores (Mestres, 
Graduados, Estudantes, Técnicos, etc.). Dos 60 indivíduos, somente 33 possuem currículos 
disponíveis na plataforma. Considerando apenas os indivíduos com currículos na plataforma 
lattes, é possível constatar que todos possuem formação acadêmica de nível superior sendo 
40% formados em Agronomia, 12% em Economia, 9% em Ciências Sociais, 6% em Geografia, 
e 33% em outros cursos. A maioria graduou-se na década de 1990, todos em universidades 
públicas; 82% tem algum tipo de especialização (12% com duas); 48,5% possuem mestrado e 
15% doutorado. Verifica-se também uma relativa experiência profissional em diferentes 
espaços, de organizações de movimento sociais à órgãos públicos, sejam ligados à prefeituras 
municipais, secretarias estaduais ou a diferentes setores do governo federal. Os dados sobre 
trajetória profissional disponíveis na plataforma nos mostram que 77,5% trabalharam em 
organizações de movimentos sociais; 55% tiveram experiências com ensino; 52% com 
pesquisa; 48,5% já tinham sido consultores do governo federal em anos anteriores; 35,5% 
ocuparam cargos em governos estaduais; 22,5% em prefeituras municipais; 22,5% prestaram 
assessoria para agências internacionais e 16% foram assessores de deputados. 
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transferências federais a entidades privadas sem fins lucrativos (ESFLs). Lopez e 

Bueno (2012, p. 7) ao analisar as transferências federais a entidades privadas sem 

fins lucrativos entre 1999 e 2010 constatam uma mudança nas relações do Estado 

com as organizações civis, afirmando que, 

(...) parece claro estar ocorrendo um processo de reconfiguração no 
status de atuação do Estado e das organizações civis. Sintomático 
desse movimento é o fato de políticas sociais em que há ação 
cooperativa entre ambos serem consideradas legítimas de jure e de 
facto, de forma diferente das concepções do passado que as 
concebiam como monopólio natural do Estado. 
 

Isso porque, analisando as transferências federais a entidades privadas sem fins 

lucrativos no período de 1999-2010 os autores verificaram que houve nova orientação 

governamental que visou ampliar o número de políticas públicas feitas em cooperação 

com as ESFLs, aos quais passaram a ser vistas como parceiras para a execução de 

ações cuja implementação pertencia exclusivamente à burocracia pública (LOPEZ e 

BUENO, 2012, p. 8). Segundo os autores, a primeira constatação importante sobre a 

alocação de recursos públicos federais para ESFLs é a forte variação anual, mas com 

tendência de crescimento no volume das transferências do período de doze anos 

analisado. Verificando a transferência de recursos do orçamento da SDT/MDA entre 

2004 e 2015, é possível observar a mesma tendência acima referida. Os dados 

obtidos no portal da transparência nos recursos públicos federais13 é possível observar 

o aumento gradativo de recursos exclusivos de custeio previstos no PDSTR durante 

os anos de 2004 a 2010 que foram destinados à celebração de contratos de 

organizações não-governamentais para implementação das ações previstas pela 

SDT/MDA nos territórios. 

Houve também o aumento gradativo do número de organizações não-

governamentais contratadas com recursos exclusivos de custeio previstos no PDSTR 

durante os anos de 2004 a 2010.  Foi possível identificar que 264 diferentes 

organizações não estatais localizadas de norte a sul do país foram contratadas no 

período de 2004 a 2013. Verificamos ainda que algumas organizações firmaram 

apenas um contrato durante o período enquanto que outras tiveram contratos firmados 

anualmentes. Contudo, os contratos contemplaram organizações em todas as regiões 

do país e a maioria dos contratos14 firmados não excederam o valor de quinhentos mil 

reais, sendo que as organizações, além de cumprirem os requisitos legais, aportaram 

                                                           
13

 Dados disponíveis em http://www.portaltransparencia.gov.br/  
14

 33% dos contratos foram com repasses inferiores a 100 mil reais, com parte expressiva de 
contratos entre 50 e 70 mil reais cada. Contratos de 100 a 200 mil reais corresponderam a 14% 
dos contratos, enquanto que 18% foram contratos de 200 a 500 mil reais. 
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não só a contrapartida financeira exigida mas, principalmente sua inserção nos 

territórios e a capacidade instalada para implementação das ações previstas. 

Os dados demonstram também um declínio gradual dos recursos e de 

organizações contratadas, até a suspensão total dessas dinâmicas ocorrida a partir de 

2014. Com o golpe e a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

muitos dos processos que estavam em curso adquiriram uma nova dinâmica. Por meio 

do Decreto 8.780 de 30 de maio de 2016 foi realizada a transferência das 

competências do MDA para a Casa Civil com a criação de cinco departamentos que 

substituiriam as secretarias que existiam dentro do MDA. Com o decreto, o que antes 

era a Secretaria de Desenvolvimento Territorial passou a ser o Departamento de 

Desenvolvimento Regional. Além dessas mudanças, houve um corte nos recursos 

disponíveis, entre eles o já anunciado corte de 45% dos cargos de DAS. Diversos 

profissionais com vínculos pretéritos junto à organizações de movimentos sociais e 

que por muito tempo desenvolveram suas atividades em cargos estatais foram os 

primeiros a serem exonerados. 

No entanto, apesar do cenário atual, o processo colocado em curso a partir de 

2003 junto à SDT/MDA apresenta um conjunto de elementos que contribuem para o 

estudo das relações de movimentos sociais e o Estado no Brasil. São estes elementos 

do caso ora apresentado que procuramos destacar, evidenciando dinâmicas muitas 

vezes invisíveis e que dão os contornos de arranjos institucionais como o desta 

secretaria.  

 

Considerações finais 

 

Mesmo com os desafios teóricos colocados para o conceito de ativismo 

institucional, cotejando os dados obtidos sobre o arranjo institucional criado na 

SDT/MDA com as contribuições analíticas aportadas até o momento, é possível 

identificar elementos que caracterizam a ação dos atores sociais envolvidos na 

secretaria e especialmente em torno da implementação do PDSTR como um tipo de 

ativismo institucional. Observa-se que o arranjo institucional para implementação do 

PDSTR articulou por meio de cargos de nomeação discricionária, contratação de 

consultores e contratação de organizações não estatais um conjunto de atores sociais 

em torno da política pública, muitos dos quais vinculados à organizações de 

movimentos sociais. Essa característica, decorrente da múltipla filiação dos atores 

associada ao compartilhamento de projetos políticos (TATAGIBA; TEIXEIRA, 2016) 
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culminou na conexão entre este órgão estatal e as organizações de movimentos 

sociais para a criação e desenvolvimento das ações públicas. 

Sabe-se que as opções por determinados arranjos institucionais não são 

aleatórias. A secretaria ter sido conduzida por um membro de organizações de 

movimentos sociais, com uma equipe de trabalho formada em grande medida por 

consultores com vínculos pretéritos com organizações sociais dessa natureza e um 

envolvimento expressivo de organizações não estatais contratadas para a execução 

do PDSTR demarcam as opções realizadas pelos gestores. É possível afirmar que ao 

ocupar cargos na SDT/MDA, esses atores orientaram sua atuação no espaço 

institucional de forma a atingir os objetivos, demandas e/ou interesses dos 

movimentos sociais ligados ao desenvolvimento rural e à agricultura familiar. O perfil 

dos consultores contratados demonstrou que os mesmos compartilhavam da mesma 

comunidade técnica e profissional. Além disso, alguns também já se relacionavam no 

interior da sociedade mais ampla, formando na SDT uma rede de ativistas 

institucionais, cuja multiposicionalidade lhes permitiu o trânsito em diferentes espaços 

sociais. 

Além das questões já destacadas é importante frisar que o objetivo do presente 

trabalho não foi de avaliar a eficiência da burocracia de nomeação discricionária no 

Brasil sobre a administração pública.  Reconhecemos que existem posições 

divergentes em relação a este tema. Segundo Lopez (2015), enquanto uma delas 

“considera o espaço destinado ao “livre provimento” excessivamente amplo e 

indevidamente politizado, produzindo efeitos negativos sobre a capacidade de planejar 

e implementar boas políticas”, a outra posição sustenta que as nomeações 

discricionárias constituem canal relevante para atrair novos e bons quadros dirigentes 

à alta burocracia, reduzir ineficiência e inovar em estratégias de gestão. Destaca-se 

que esta última concepção foi “a concepção dos cargos DAS apresentada no Plano 

Diretor para a Reforma do Estado, implementado a partir de 1995, que se constituiu 

em uma tentativa de mudança ambiciosa do governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) na estrutura administrativa federal” (LOPEZ, 2015, p.13-14).  

Outra variável importante e que deve ser levada em consideração nas 

possibilidades de ocorrência de dinâmicas tais como as evidenciadas é o que Borges 

e Coêlho (2015, p. 80) denominam de “determinantes da oferta”, que depende em boa 

medida, segundo os autores “do grau de institucionalização da burocracia ministerial e 

da respectiva política setorial”. Consideramos oportuno destacar estas questões, tendo 

Anais III Encontro PDPP -  Página 63



19 
 

em vista as características do caso analisado. Tanto o MDA15 como a SDT podem ser 

consideradas estruturas pouco institucionalizadas dentro do aparato estatal em 

comparação com outros ministérios e secretarias federais.  Mesmo que os autores 

estejam se referindo às ocupações de cargos de livre nomeação, podemos dizer que o 

mesmo serve para pensar as possibilidades de ativismo institucional. Uma questão a 

mais que se coloca é a contratação de serviços de consultoria e que tem permitido o 

recrutamento de pessoas, desta vez obrigatoriamente de fora do serviço público e que 

ainda não ganhou espaço dentro das pesquisas sobre a burocracia, dificultando a 

argumentação sobre essa dinâmica. No entanto, ao verificar a dinâmica 

desencadeada na SDT, elementos importantes surgem para a reflexão e novos atores 

são colocados em cena. 

Apesar dos limites encontrados, consideramos que o conceito de ativismo 

institucional nos permite refletir sobre estas e outras dinâmicas envolvendo a interação 

de movimentos sociais e órgãos estatais, tanto para elaboração quanto para a 

implementação de políticas públicas, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal. 

 

 
 
 
 
 
  

                                                           
15Apesar das estruturas que o antecederam com outros nomes e competências, em parte 
similares, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi regulamentado apenas em 2000 pelo 
Decreto nº 3.338/2000, o qual foi revogado pelo Decreto nº 4.723/03, que manteve o nome do 
ministério e definiu suas competências. 
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Resumo: O reconhecimento das mulheres do campo enquanto sujeitos coletivos e a 

construção de políticas públicas voltadas para suas agendas específicas têm como 

base mobilizações e ações coletivas protagonizadas historicamente por trabalhadoras 

rurais em todas as regiões do país, em diferentes escalas organizacionais. Este 

trabalho analisa a atuação dos movimentos de mulheres e seus papeis na formação e 

implementação das políticas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher 

do campo. Parte-se da discussão dos movimentos sociais, seus repertórios de ação e 

de interação com Estado, enfatizando as possibilidades dos movimentos influenciarem 

as políticas públicas.  Aborda-se a construção dessas políticas no âmbito nacional com 

a incidência dos movimentos de mulheres e, especificamente, o foco analítico se 

detém na forma como estas iniciativas vêm sendo desenvolvidas em Minas Gerais. 

Compreendem-se os efeitos da interação entre os movimentos de mulheres do campo 

e o Estado na concepção das iniciativas em nível nacional, mas evidenciam-se os 

desafios desta relação em nível subnacional no que se refere à absorção e tradução 

de suas demandas.  

 

Palavras Chave: Movimentos sociais, Movimentos de mulheres do campo; Políticas 

públicas; Violência contra as mulheres 
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1 Introdução 

 

             Os movimentos sociais têm sido abordados a partir de diferentes chaves e 

desenvolvimentos teóricos (ALONSO, 2009; GOHN, 1997) que apontam para 

diferentes possibilidades de sua incidência ou influência nas políticas públicas. No 

contexto das últimas décadas, destaca-se a pluralização das formas e repertórios de 

ação coletiva (WARREN, 2002) assim como de repertórios de interação dos 

movimentos com o Estado (ABERS; SERAFIM; TATAGIBA, 2014). Os movimentos 

sociais têm atuado não apenas na linha do ativismo insurgente e oposicional, como 

também em formas de ação mais institucionalizadas que envolvem diálogo e 

cooperação com o Estado, que ganham expressão no ambiente brasileiro pós-1988. 

No campo sociopolítico dos movimentos que lutam por transformações sociais 

abrangentes, as mulheres rurais - enquanto sujeitos coletivos – têm buscado nas 

últimas décadas o reconhecimento do seu trabalho e de seus direitos, além de 

mudanças nas formas como se estabelecem as relações de gênero no campo, 

atuando de diversas formas e pautando políticas públicas que se voltem às suas 

agendas e demandas específicas. 

O presente trabalho tem como proposta analisar a atuação dos movimentos de 

mulheres do campo, suas formas de ação coletiva e de relação com o Estado, tendo 

em vista compreender como os movimentos incidem no processo de formulação de 

políticas públicas e iniciativas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher 

do campo, bem como no processo de implementação dessas iniciativas, por meio de 

formas de acompanhamento e controle social. Tem-se como foco analítico específico 

a abordagem das formas como vem se dando a interlocução entre a Articulação de 

Mulheres do Campo de Minas Gerais (AMC) e o poder público no estado de Minas.  

Este trabalho, que resulta de uma dissertação de mestrado1, constitui-se 

como um estudo exploratório e de natureza qualitativa. Como recursos 

metodológicos, além da revisão bibliográfica e de levantamentos documentais, foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas com integrantes da AMC e com 

representantes do poder público2. 

                                                             
1 O presente artigo é fruto de uma parte da dissertação de mestrado intitulada “Movimentos de mulheres 
do campo e políticas públicas: uma análise do papel dos movimentos sociais em relação às iniciativas 
voltadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres em Minas Gerais”, apresentada ao Programa 
de Mestrado em Administração Pública da Escola de Governo Prof. Paulo Neves de Carvalho – Fundação 
João Pinheiro (EG/FJP). 
 
2
  Destaca-se a existência de dois momentos com recursos metodológicos distintos. Foram realizadas 

entrevistas semi estruturadas individuais com lideranças de alguns movimentos de mulheres do campo, 
integrantes da Articulação de Mulheres do Campo de Minas Gerais (AMC), e com responsáveis pela 
condução das principais ações de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo no estado de 
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O artigo desenvolve-se em três seções, além da introdução e considerações 

finais. Parte-se de uma breve revisão da literatura sobre movimentos sociais, 

destacando suas possibilidades de influência nas políticas públicas, por meio de 

mobilizações e de interações com o Estado.  Em seguida, aborda especificamente 

como os movimentos de mulheres têm atuado e como afetaram a formulação de 

políticas nacionais voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher do campo. 

Especificamente abordam-se, então, como os movimentos de mulheres incidem sobre 

o processo de implementação das iniciativas desenvolvidas em Minas Gerais. Em um 

balanço, as considerações finais indicam os efeitos e as potencialidades das ações 

resultantes dos processos de mobilização, organização e participação dos movimentos 

de mulheres para a concepção das iniciativas existentes atualmente, evidenciando os 

desafios para o enfrentamento do fenômeno da violência no meio rural em nível 

subnacional. 

 

2 Movimentos sociais e ação coletiva: diferentes possibilidades de ação e 

interação com o Estado 

 

No contexto das transformações ocorridas na sociedade a partir dos anos 1960 

ampliaram-se e pluralizaram-se as formas de ação coletiva, colocando em cena novos 

movimentos sociais (WARREN, 2002), dentre os quais os movimentos feministas, 

pacifista, de direitos humanos e ambiental.  

Como indica Alonso (2009), o quadro de mobilizações daquele período se deu 

predominantemente fora de instituições políticas, coordenadas e protagonizadas por 

diferentes sujeitos que levantavam bandeiras que iam além da redistribuição de 

recursos ou conflitos baseados em classe, demandando, também, a afirmação da 

diversidade e de estilos de vida, mudanças sociais e culturais. Apresentaram-se 

assim, novas abordagens e desenvolvimentos teóricos tendo em vista compreender 

estes fenômenos. 

                                                                                                                                                                                   
Minas, sendo eles a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do Estado de Minas Gerais (SPM-MG), 
a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Jequitinhonha (AMEJE) e Secretaria de 
Assistência Social e Habitação (SEMAS) do município de Ponte Nova. Outro momento refere-se a uma 
entrevista coletiva – cujo teor foi utilizado na pesquisa - realizada com lideranças da AMC, parte da 
Pesquisa “Mulheres do Campo de Minas Gerais: trajetórias de vida, de lutas e de trabalho com a terra”, 
realizada pela Fundação João Pinheiro (FJP) e Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais 
(SEDA) (2015-2017), na qual a presente autora integrou a equipe de pesquisadoras. Nos dois momentos 
foram contemplados os seguintes movimentos sociais, sindicais, organizações e redes que representam 
as mulheres do campo de Minas Gerais: Articulação Metropolitana da Agricultura Urbana (AMAU), 
Articulação Nacional de Agroecologia (GT Gênero/ANA), Coletivo de Mulheres Organizadas do Norte de 
Minas, Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas (CODECEX), Federação das 
Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, Federação dos Trabalhadores da Agricultura 
(FETAEMG), Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Minas Gerais (FETRAF-MG), 
Marcha Mundial das Mulheres (MMM), Movimento de Mulheres da Zona da Mata e Leste de Minas, 
Movimento do Graal no Brasil e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 
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A partir da revisão das diferentes perspectivas, destacam-se nesta seção as 

possibilidades da interação dos movimentos sociais com o Estado, tendo em vista sua 

incidência ou influência nas políticas públicas, ponto que tem recebido relativamente 

pouca atenção na literatura da área.  

A própria noção de movimentos sociais não constitui uma concepção única na 

literatura, mas tem sido empregada de forma fluida e pouco específica.  A despeito 

das diferenças entre as abordagens, se constituem elementos-chave na 

caracterização dos movimentos sociais sua natureza coletiva, seu caráter 

primariamente informal e extra-institucional, bem como têm sido associados à 

expressão de conflitos sociais e aos horizontes de mudança social (ALONSO, 2009; 

GOHN, 2008; DELLA PORTA; DIANNI, 1999). Nessa linha, em busca de uma 

caracterização que encampasse elementos das diferentes correntes, Della Porta e 

Dianni (1999, p. 165) consideram os movimentos sociais como redes de interações 

informais entre uma pluralidade de indivíduos, grupos e/ou organizações engajadas 

em confronto político ou baseadas em elementos culturais e identidades coletivas 

compartilhadas.  

Dentre as perspectivas, destaca-se aqui a demarcação de Jean Cohen (1985) 

de duas tradições teóricas de maior envergadura de abordagens sobre movimentos 

sociais a partir dos anos 1960, postas não apenas como distintas, mas competitivas.  

A autora considera os autores norte-americanos desde a teoria de mobilização de 

recursos (TMR) às suas reformulações posteriores como um primeiro polo, que 

concebe a ação coletiva como estratégica, enquanto considera os autores europeus 

como um segundo polo, que se orienta para a identidade e privilegia a dimensão 

cultural na concepção de “novos movimentos sociais”.  

Em linhas muito gerais, na vertente norte americana, a teoria da mobilização de 

recursos (TMR) constitui a base inicial, a qual enfatizava a dimensão estratégica e 

instrumental das ações coletivas por meio de aspectos racionais e organizacionais. A 

teoria do processo político (TPP) constitui uma reformulação dessa perspectiva que 

assimila aspectos históricos e culturais. Por outro lado, a abordagem europeia, 

constituída pela produção de diferentes autores europeus em torno da categoria novos 

movimentos sociais (NMS) enfatiza a dimensão da cultura e a construção de 

identidades coletivas a partir do cotidiano partilhado de seus participantes e de suas 

reivindicações.  

Cohen (1985) aponta para a insuficiência dessas concepções que apresentam 

alternativas excludentes para compreender formas de ação coletiva contemporâneas. 

A autora aponta para o substrato comum dessas tradições que se contrapõem às 
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abordagens da primeira metade do século.3 Para Cohen e Arato (1992), ambas as 

tradições consideram que a ação coletiva conflitual é normal e que os integrantes dos 

movimentos sociais são racionais e integrados. Além disso, os autores afirmam que 

ambas as correntes apontam para os grupos organizados, associações autônomas e 

redes sociais como uma base para as ações coletivas e mobilizações, e consideram 

possibilidades de influência dos movimentos sociais nos domínios institucionais.  

Visando a ultrapassar os limites das referidas concepções Cohen e Arato 

(1992) desenvolvem a teoria da sociedade civil, moldada já no contexto de 

transformações do final dos anos 1980, marcado pela queda do muro de Berlim e dos 

regimes socialistas do leste europeu, ao lado da crescente pluralização das bandeiras 

dos movimentos sociais, sobretudo endereçadas ao reconhecimento de identidades 

coletivas. Ainda nessa linha, os autores consideram novas formas de ação coletiva 

nas sociedades contemporâneas, para além da perspectiva marxista que sustenta as 

relações de classe como chave exclusiva para abordagem dos conflitos sociais. 

Os autores concebem a sociedade civil como um domínio autolimitado e 

autônomo - distinto do mercado e do Estado -, que com suas associações e 

organizações intermediárias, constitui o espaço de reunião, de organização e de 

mobilização dos atores sociais. Cohen e Arato (1992) vão além das perspectivas 

dicotômicas das correntes norte-americanas e dos novos movimentos sociais, 

defendendo uma dupla lógica e orientação da ação coletiva contemporânea. Nessa 

linha, a concepção de sociedade civil concebe os atores sociais emergentes e sua 

arena de atuação em distinção ao Estado e ao poder político institucional, e ao 

mercado e aos benefícios materiais, enfatizando o âmbito institucional do mundo da 

vida e a interação comunicativa, considerando que a ação coletiva contemporânea 

teria uma orientação identitária, mas também estratégica no que se refere à busca de 

influenciar ou afetar o sistema institucional. 

Considerando as linhas e desenvolvimentos teóricos referenciados, destaca-se 

que as interações entre movimentos sociais e o sistema institucional têm sido pouco 

contempladas. Contudo, ao considerarmos o contexto latino-americano e notadamente 

no caso brasileiro, os movimentos sociais têm atuado com um repertório variado de 

ações coletivas nas últimas décadas, não restritas aos processos de organização, 

construção de identidades coletivas e mobilizações, encampando também formas de 

ação mais institucionalizadas tendo em vista sua incidência nas políticas públicas. 

                                                             
3
 Em linhas gerais, nas concepções da primeira metade do século, não raro o comportamento coletivo é 

tido como resposta disruptiva e irracional à mudança e desorganização social e os participantes 
considerados como desajustados e associados às premissas de comportamentos irracionais do 
comportamento coletivo (COHEN; ARATO, 1992; GOHN, 1997). Para uma revisão de tais correntes ver 
Gohn (1997). 
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Nesse sentido, como posto por Dagnino (2002), desde o ambiente de democratização 

do país, ao lado de uma inflexão na disposição dos movimentos sociais, que 

reivindicam canais de participação institucionalizada, ampliaram-se tais possibilidades 

mediante a criação de instituições participativas4, ao lado de outras formas de 

interação entre atores coletivos e o Estado.   

Carlos (2015) demonstra como a separação analítica presente nas diferentes 

abordagens sobre movimentos sociais entre sociedade civil e Estado, enquanto 

esferas autônomas e dicotômicas, é um fator que prejudica a compreensão sobre as 

possíveis formas de interdependência e influência entre estes dois domínios. Esta 

também é a constatação de Abers e Von Bülow (2011), ao analisarem como as 

relações entre sociedade e Estado são compreendidas nas teorias dos movimentos 

sociais que, na concepção das autoras, não tem se mostrado úteis para a 

compreensão das múltiplas formas de interação entre os movimentos sociais e o 

Estado. 

Desta maneira, uma noção se mostra importante ao nos remeter às diferentes 

formas possíveis de relação entre movimentos sociais e o Estado, no sentido de que 

compreendem um “repertório de interação Estado-sociedade” (ABERS; SERAFIM; 

TATAGIBA, 2014). Este repertório de interação é composto por um conjunto de ações, 

como a participação institucional, o protesto, o lobby, a ocupação de cargos públicos, 

as relações políticas de proximidade ou diretas, podendo envolver para além de 

conflitos e contestação, práticas de diálogo e colaboração mútua. Nestas interações os 

movimentos combinam e transformam suas estratégias de ação de acordo com seus 

objetivos múltiplos. 

 Assim, pode-ser dizer que ao considerarmos a diversidade das formas de ação 

coletiva e interações socioestatais, é possível uma compreensão mais ampla acerca 

da atuação de um movimento social e dos possíveis efeitos e transformações tanto em 

relação à sociedade civil, quanto em relação ao Estado (DOWBOR, 2014; CARLOS, 

2015). É possível abranger o olhar para os eventuais vínculos e ações de colaboração 

(e não só de conflito) entre os movimentos com o Estado, como ainda para as 

possibilidades de sua atuação dentro do aparato estatal (DAGNINO, 1994; ABERS; 

VON BÜLOW, 2011; ABERS; SERAFIM; TATAGIBA, 2014), permitindo-nos o 

reconhecimento das múltiplas relações e dos diferentes processos de ação coletiva 

que podem cruzar as fronteiras entre sociedade e Estado, evidenciando a 

                                                             
4
 Avritzer (2008) desenvolve o conceito de Instituições Participativas (IP) como formas diferenciadas de 

incorporação da sociedade civil que possibilitam aos atores sociais deliberarem sobre políticas públicas. São 
exemplos os conselhos gestores de políticas públicas, orçamentos participativos e as conferências realizadas 
nos diferentes níveis de governo.  
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impossibilidade de separarmos de forma rígida estas duas dimensões nos estudos 

sobre movimentos sociais (ABERS; VON BÜLOW, 2011). 

Para a finalidade deste trabalho, que perpassa pelo papel dos movimentos de 

mulheres do campo no âmbito das políticas públicas de enfrentamento à violência 

contra as mulheres, se faz importante destacar para além de sua organização e 

dimensão identitária, as formas de ações coletivas, os repertórios de interação entre 

os movimentos sociais e o Estado, e as possibilidades de sua influência nas políticas 

públicas. 

 

3 Movimentos de mulheres e a institucionalização de instrumentos para o 

enfrentamento à violência contra as mulheres do campo 

 

Num cenário no qual se destacam “novos” movimentos sociais que se 

mobilizavam em face de uma dimensão identitária e cultural da ação coletiva 

(MELUCCI, 2001; ALONSO, 2009; GOHN, 1997), as mulheres se organizavam com 

vistas a evidenciar suas condições de vida, lutar pela redefinição de seu papel social, 

buscar o reconhecimento de direitos em todas as esferas e propor mudanças políticas 

e culturais, inscrevendo suas demandas na agenda contemporânea.  

Foi a partir da consolidação do movimento feminista e de mulheres no Brasil 

(SILVA; CAMURÇA, 2010; PINTO, 2003; SARTI,1988), que se abriu espaço para que 

as mulheres em sua multiplicidade de vivências numa realidade social marcada por 

diferentes clivagens, tais quais as mulheres do campo, pudessem passar a refletir 

sobre suas condições de vida, compartilhar perspectivas e significados, reivindicar 

direitos através do reconhecimento de suas identidades e se organizar em diferentes 

repertórios de ação em direção às mudanças tanto no âmbito da sociedade civil, 

quanto dos domínios institucionais. Compreende-se que a atuação do movimento 

feminista pavimentou um caminho de possibilidades e oportunidades para que 

mulheres, em sua diversidade, pudessem exercer o seu direito de participação política 

e social.  

Neste contexto foi que houve condições para que se consolidassem 

movimentos específicos de mulheres rurais (DEERE, 2004 apud SILIPRANDI, 2015). 

Mesmo já estando presentes nas lutas dos agricultores brasileiros, as mulheres do 

campo nem sempre contaram com a visibilidade de sua participação e perspectiva de 

luta. A organização de mulheres rurais enquanto sujeitos coletivos deu-se no sentido 

de questionar as estruturas vigentes das quais se viam excluídas, buscando no 

contexto dos anos 1980, dentre outras questões, o acesso a terra, o reconhecimento 

da profissão de trabalhadora rural e sua cidadania, além de questionar a 
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institucionalidade dominante e as relações de poder baseadas nas hierarquias de 

gênero no âmbito da própria família (OKIN, 2008) principalmente pela aproximação 

com os ideários feministas (SILIPRANDI, 2015).  

O resultado das ações protagonizadas ao longo dos anos por trabalhadoras 

rurais em todas as regiões do país, através de sua capacidade mobilizatória em 

diferentes movimentos e grupos organizados, deu origem, em 2000, à Marcha das 

Margaridas5, uma das maiores manifestações populares que ocorrem atualmente no 

país (SILVA, 2008). Constituiu-se enquanto um repertório novo de ação coletiva, no 

sentido de que as experiências locais de mobilização aprendidas e compartilhadas se 

transformaram estrategicamente em uma nova forma de ação de protesto, bem como 

de negociação com o aparato estatal. 

Seu intuito principal é tornar públicas suas condições de vida, as situações de 

desigualdade vivenciadas no meio rural e as diversas formas de violência por elas 

enfrentadas como consequência da cultura patriarcal que as tem colocado na 

invisibilidade e as tem excluído das políticas públicas. As principais questões 

demandadas pelas mulheres rurais ao longo dos anos perpassam essencialmente 

pela percepção de seu lugar enquanto atores sociais e políticos.  

Assim, milhares de mulheres do campo têm se organizado em diversos 

movimentos e entidades, se articulando em diferentes municípios e estados 

brasileiros, privilegiando diversas lógicas de ação coletiva. 

Esses movimentos vem promovendo suas lutas em torno de objetivos comuns, 

conquistando a visibilidade e um gradual reconhecimento de suas demandas junto ao 

Estado (SILVA, 2008). Para além da atuação mobilizatória e de ativismo, nos últimos 

anos ampliou-se ainda a participação destas mulheres em instituições participativas 

como conselhos, fóruns e conferências (SILIPRANDI; CINTRÃO, 2015). Ressalta-se a 

existência da participação de segmentos organizados de mulheres do campo, por 

exemplo, em espaços como o Conselho Nacional de Políticas para as Mulheres e nas 

Conferências Nacionais realizadas sobre o mesmo tema enquanto entidades 

representantes da sociedade civil, com o foco na construção, em interlocução com 

representantes governamentais, de estratégias de ação para elaboração de políticas 

                                                             
5
 A Marcha das Margaridas é uma ação estratégica de mulheres do campo, das florestas e das águas, 

coordenada pelo movimento sindical rural, por meio da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (CONTAG), suas 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura (FETAGs) e sindicatos de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) de diferentes regiões do país, em articulação com a 
plataforma política do movimento feminista, tendo diversos movimentos e organizações de mulheres 
parceiras como a Marcha Mundial das Mulheres, a Articulação de Mulheres Brasileiras, Movimento 
Articulado de Mulheres da Amazônia, Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco de Babaçu, GT 
Gênero da Articulação Nacional de Agroecologia e a Rede de Mulheres Rurais da América Latina e 
Caribe, por exemplo, além da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Conselho Nacional das 
Populações Extrativistas, Confederação de Organizações de Produtores Familiares, Campesinos e 
Indígenas do Mercosul Ampliado, dentre outros. 
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públicas voltadas para a promoção dos direitos da mulher. Assim, é possível perceber 

a existência de diferentes formas de interação (ABERS; VON BÜLOW, 2011; 

CARLOS, 2015) entre estes movimentos e o Estado. 

O que pode se afirmar em relação ao âmbito federal, é que nos últimos 

governos, assumidos pelo Partido dos Trabalhadores (PT), “foram visíveis os esforços 

no sentido de acolher as demandas oriundas desses movimentos e transformá‑las em 

políticas e ações com enfoque de gênero e que visassem diminuir as iniquidades no 

meio rural” (SILIPRANDI; CINTRÃO, 2015, p. 573). As iniciativas hoje existentes, 

mesmo que timidamente, são, de fato, respostas às demandas de mulheres rurais em 

suas diferentes formas de organização, manifestação (HEREDIA; CINTRÃO, 2006, 

p.21) e de relação com o Estado, considerando principalmente, o repertório de 

interação sociedade – Estado (ABERS; SERAFIM; TATAGIBA, 2014) nas áreas a que 

se referiam as políticas para as mulheres nos últimos anos.  

Entretanto, apesar das importantes conquistas, dificuldades ainda fazem parte 

do cotidiano das mulheres do campo, dentre elas a precariedade da infraestrutura no 

meio rural brasileiro no que se refere ao acesso a serviços básicos, a sua não 

identificação enquanto trabalhadoras na agricultura, a falta de autonomia econômica, o 

acesso efetivo à titularidade da terra e a iniciativas voltadas ao enfrentamento da 

violência contra a mulher, por exemplo. A análise aqui proposta se volta a esta última 

questão. 

O progressivo questionamento e reconhecimento do fenômeno da violência 

contra as mulheres, bem como da necessidade de seu enfrentamento, fez com que o 

tema se tornasse objeto de diversas formas de institucionalização, principalmente por 

meio da “Lei Maria da Penha6 e todo um conjunto de políticas e aparatos a ela ligados” 

construídos numa perspectiva de incidência dos movimentos de mulheres e feministas 

(GUTERRES; AGUIÃO, 2014, p.234). Por muito tempo negligenciados os casos de 

violência passaram a ganhar visibilidade diante das lutas e reivindicações destes 

movimentos para que fossem reconhecidos enquanto um problema social, tornando-os 

públicos, pois até então eram considerados restritos ao âmbito privado.   

A realidade das mulheres do campo traduz as múltiplas faces da violência 

existentes no contexto rural, violências que se materializam em seus corpos. Através 

de uma cartografia da violência contra as mulheres do campo e da floresta, Daron 

(2009, p.10), ressalta que o contexto cotidiano destas mulheres é “marcado pela 

sobrecarga do trabalho (de sol a sol na roça, o cuidado com a casa, com os filhos, 

comida, roupas, animais, pomar, horta, entre outras tarefas cotidianas), exploração, 

                                                             
6
 Lei nº11.340 de 2006. 
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opressão e discriminação”, além das consequências do modelo capitalista que 

impacta na sobrevivência de todos os trabalhadores rurais. O fenômeno da violência 

contra as mulheres do campo não pode ser desvinculado deste contexto de vida. Ela 

se torna um instrumento para a manutenção e reprodução das relações desiguais 

entre homens e mulheres, considerando principalmente a divisão sexual do trabalho e 

a definição de papéis sociais diferenciados legitimados pelo sistema patriarcal, que as 

silencia, delega a responsabilidade por todo o trabalho doméstico, condiciona seus 

comportamentos e as destina à esfera privada7. Soma-se a estas especificidades o 

contexto de distâncias, o que faz com que se torne uma violência invisibilizada.  

Na realidade do campo, as desigualdades de gênero são acompanhadas ainda 

de outras desigualdades sociais, considerando a precariedade de infraestrutura e de 

serviços públicos recorrente nas zonas rurais, que impactam de maneira significativa 

a vida das mulheres (SILIPRANDI; CINTRÃO, 2015). 

Em decorrência das dificuldades territoriais como também perante a 

desagregação e escassez de dados específicos sobre o fenômeno no âmbito rural 

(DARON, 2009), a interiorização das ações e políticas voltadas para o enfrentamento 

da violência se torna um desafio, o que faz com que normalmente não apareça como 

um ponto prioritário na ordem da pauta dos executivos municipais, estaduais e federal 

(BRASIL, 2011). Neste sentido, o acesso às políticas de combate à violência se torna 

ainda mais difícil para as mulheres do campo, sendo necessárias reflexões em torno 

de alternativas que incidam sobre o problema a partir de suas realidades.   

Diante deste contexto de dificuldades de acesso às políticas públicas, 

experiências baseadas em processos de auto-organização e diálogo com a sociedade 

têm sido desenvolvidas por parte de militantes rurais para tornar público o debate 

sobre a violência. A luta e a mobilização das mulheres do campo se constituem como 

formas de chamar a atenção da sociedade e do Estado sobre sua condição de vida e 

de violência historicamente invisibilizados (DARON, 2009, p.82), na busca de soluções 

imediatas e simbólicas, que incidam sobre uma perspectiva cultural de transformação 

das relações sociais, seus direitos à sobrevivência e a uma vida sem violência. Estas 

mulheres, organizadas, vem desenvolvendo lutas, campanhas e ações cotidianas de 

denúncia, resistência e de caráter educativo para a superação de todas as formas de 

                                                             
7
 Destaca-se que, no cotidiano das mulheres trabalhadoras rurais o espaço da moradia é o mesmo do 

trabalho, e, portanto, os agressores são em sua maioria os mesmos da convivência familiar e do 
trabalho, sendo um elemento diferenciado do contexto urbano (DARON, 2009, p.59). 
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violência contra as mulheres8 objetivando uma sociedade mais igualitária, impactando 

inclusive no âmbito da formulação de políticas públicas através de sua organização. 

Atendendo as demandas e reivindicações históricas dos principais movimentos 

e organizações de trabalhadoras rurais, foram publicadas em 2011, por meio da então 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), as 

Diretrizes e Ações de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo e da 

Floresta (BRASIL, 2011). Estas diretrizes retomam a Política e o Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento da Violência contra as Mulheres e as ações previstas nestes 

instrumentos, somando-se à existência do Fórum Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta, criado em 2007, no sentido de 

ser um canal permanente de diálogo entre a sociedade civil e representantes 

governamentais, na tentativa de “ampliar o alcance das políticas públicas e adequá-

las às realidades locais” (BRASIL, 2011, p.11).  

A luta das mulheres do campo e da floresta aliada a estas iniciativas, na 

concepção de Daron (2009, p.84), são alguns marcos fundamentais para o 

desvelamento e a tomada de posição para transformar a realidade das mulheres do 

campo marcada por um cotidiano de violências, produzindo até então no país “um 

espaço inovador no campo das políticas públicas” voltadas a estas mulheres. 

Como forma de que pudessem ser implementadas as diretrizes e ações então 

instituídas, destaca-se a criação das Unidades Móveis de Atendimento às Mulheres 

do Campo e da Floresta em Situação de Violência, projeto anunciado em 2011 pelo 

Governo Federal, vindo a se concretizar enquanto uma também conquista da Marcha 

das Margaridas a partir de 2013, frente às reivindicações para que estas mulheres, 

com toda a dificuldade de acesso a que estão submetidas, pudessem dispor de 

alguma alternativa para receber informação e atendimento em relação à violência.  

Estas unidades móveis são ônibus adaptados para levar às áreas mais 

remotas e afastadas dos centros urbanos, onde residem populações com menores 

condições de acesso, os serviços especializados da rede de atendimento às 

mulheres em situação de violência, incorporados ao Programa “Mulher, Viver sem 

Violência” da SPM-PR, no eixo referente à interiorização e capilarização das políticas 

públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, parte de uma tentativa de 

materializar as diretrizes do Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra as 

Mulheres de forma descentralizada nas áreas mais distantes dos serviços 

normalmente oferecidos. 

                                                             
8
 Um exemplo a ser destacado é a “Campanha mundial da Via Campesina para acabar com as violências 

contras as mulheres” lançada em sua 5ª Conferência Internacional em Moçambique (2008) (DARON, 
2009, p.83). 
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As discussões, o planejamento e o monitoramento das ações relativas ao 

tema seriam atribuições dos Fóruns Estaduais de Enfrentamento à Violência contra 

as Mulheres do Campo e da Floresta, que deveriam ser criados no âmbito dos 

estados, como espaços de participação e deliberação compostos por representantes 

governamentais e da sociedade civil.  

Diante da trajetória de luta ao longo dos anos em distintos repertórios de ação 

e interação com o Estado, destaca-se assim, o protagonismo dos movimentos e 

organizações de mulheres do campo. 

 
O papel dos movimentos foi de fundamental importância pras políticas que 
existem, se não tivesse essa pressão, essa organização, essa demanda dos 
movimentos junto ao poder público, a gente não teria conquistado nada até 
agora, principalmente pras mulheres do campo. Quando fala assim que 
mulher do campo não trabalha, que mulher do campo é ajudante da família, 
aí você consegue uma linha de crédito específica pras mulheres, consegue 
criar um Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do 
Campo e agora estão sendo criados os fóruns estaduais, quando você 
consegue fazer com que a mulher tenha acesso a terra, tenha acesso à 
comercialização por que é prioridade para as mulheres hoje, então eu 
considero que isso é os movimentos sociais conseguirem cumprir o seu 
papel, estar conseguindo mostrar o seu papel na sociedade, dando 
visibilidade e credibilidade para as trabalhadoras rurais. (Integrante da 
FETAEMG) 

 

Desta forma, diante de sua trajetória de luta e participação, pode-se dizer que 

as mulheres do campo incidiram de alguma maneira no âmbito das políticas públicas, 

sobretudo no que se refere à política nacional de enfrentamento à violência contra as 

mulheres, conseguindo construir em diálogo com o governo, em determinado cenário 

político em que se destacaram governos caracterizados por uma agenda de caráter 

inclusivo, iniciativas voltadas às singularidades da violência acometida contra as 

mulheres do campo e suas vivências até então não consideradas e priorizadas pelo 

governo federal.  

 

4 Violência contra as mulheres do campo: movimentos de mulheres e as 

iniciativas desenvolvidas em Minas Gerais 

 
Apesar dos avanços constatados, em nível subnacional, quando considerado o 

contexto de Minas Gerais, percebe-se que houve de uma forma geral uma falta de 

priorização na implementação de políticas públicas voltadas para as mulheres do 

campo. Até meados de 2007, não existia uma estrutura formal responsável pelas 

políticas para mulheres no governo. A criação da Coordenadoria Especial de Políticas 

para as Mulheres (CEPAM), vinculada à Secretaria de Estado de Trabalho e 

Desenvolvimento Social (SEDESE) não significou necessariamente uma mudança 

neste quadro, mas apenas um rebatimento das políticas federais. Nitidamente, o 
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estado apenas se adequou ao que foi proposto e executado pelo governo federal, em 

detrimento ao desenho de políticas estaduais específicas aos seus desafios internos. 

Contudo, em 2015, já no governo Pimentel (PT), a CEPAM deixou de existir, 

dando lugar a então criada Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (SPM-MG)9 

vinculada agora à Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Participação Social e 

Cidadania do governo de Minas Gerais (SEDPAC-MG). Alinhada com a Política 

Nacional de Políticas para as Mulheres, a SPM-MG evidencia a pretensão de 

construir políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres e de promoção da 

sua autonomia econômica. Entretanto, ao direcionar as análises às mulheres do 

campo, percebe-se ainda um desafio para que as suas necessidades possam ser 

traduzidas em termos de políticas. 

Atualmente, as iniciativas existentes voltadas especificamente ao 

enfrentamento da violência contra as mulheres do campo em Minas Gerais, 

resumem-se à existência do Fórum  Estadual de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas, composto por representantes 

governamentais e da sociedade civil, e de três Unidades Móveis de Atendimento às 

Mulheres do Campo e da Floresta em Situação de Violência. 

O Fórum Estadual, criado em 2016 e coordenado pela SPM-MG, é uma 

iniciativa incipiente, mas um avanço na medida em que consiste em um canal de 

interlocução com o Estado considerado importante por diferentes movimentos e 

organizações que representam as mulheres do campo do estado.  

 
O Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo, das 
Florestas e das Águas, faz parte de uma política nacional e nasce pela 
reivindicação das mulheres na Marcha das Margaridas, elas foram, 
marcharam e levaram uma carta com reivindicações para a presidenta Dilma, 
e entre as reivindicações estava a questão do estabelecimento desse Fórum 
e das unidades móveis. [...] As mulheres do campo trouxeram uma pauta de 
reivindicações e entre elas, estava a reivindicação do estabelecimento do 
Fórum no nível estadual. Então em diálogo com os parceiros e com os 
movimentos de mulheres do campo o Fórum ficou estabelecido e reúne tanto 
organizações do governo, quanto movimentos sociais... (Representante da 
Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do governo de Minas Gerais) 

 

A existência deste Fórum é uma consecução da ação e interação das 

mulheres do campo com o governo de Minas, por meio da Articulação de Mulheres 

do Campo de Minas Gerais10, evidenciando nesse sentido, um exemplo de como as 

                                                             
9
 A SPM-MG tem sua estrutura composta pela Superintendência de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres e Superintendência de Autonomia Econômica das Mulheres e Articulação Institucional. Cabe 
ressaltar que a maior parte de suas integrantes são pessoas ligadas a movimentos sociais ou com 
trajetórias na militância em relação aos direitos das mulheres. 
 
10

 Fazem parte a Articulação Metropolitana da Agricultura Urbana (AMAU), Coletivo de Mulheres 
Organizadas do Norte de Minas, Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas 
(CODECEX), Federação dos Trabalhadores da Agricultura (FETAEMG), Federação dos Trabalhadores e 
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mulheres do campo vem tendo, em um período recente, diante de um governo que 

propôs o início de uma gestão mais “participativa”, um progressivo reconhecimento 

pelo poder público estadual enquanto atores coletivos. 

Mesmo com identidades e pautas específicas, os movimentos, organizações e 

redes que representam estas mulheres em Minas Gerais se articulam desde meados 

de 2006, compondo uma agenda unificada de luta por direitos.  

 
Essa articulação veio fortalecer os movimentos que já existem. Não é mais 
um movimento. Mas a gente agrupa todos os movimentos em um só. Então 
isso é uma força muito grande. (Integrante da FETRAF) 
 
A Articulação tem esse objetivo, que é esse processo da gente articular os 
movimentos pra um processo de luta. Tanto pra questão das políticas 
públicas, mas também pra questão do nosso enfrentamento, das nossas 
reivindicações, de ter maior visibilidade pras trabalhadoras rurais e um 
processo de enfrentamento dos problemas cotidianos. A gente sabe que 
individualmente cada movimento, cuidando das suas trabalhadoras, é muito 
mais difícil de você conseguir conquistas efetivas nesse processo contra a 
opressão das mulheres. (Integrante da Marcha Mundial das Mulheres) 

 

 O estabelecimento deste vínculo às permite partilhar uma identidade coletiva 

que se apresenta como estratégia de visibilidade e busca pelo reconhecimento em 

relação ao Estado. 

O repertório de ação coletiva da AMC envolve ações que têm como intuito 

buscar o fortalecimento das mulheres do campo em seus enfrentamentos diários, por 

meio da mobilização e lutas por transformações no âmbito das relações sociais. 

Também envolve ações mais institucionalizadas e estratégicas voltadas, por 

exemplo, a incidir sobre o âmbito das políticas públicas. A participação em canais 

institucionais e o estabelecimento de diálogo com o governo se constituem como o 

principal repertório de interação desses movimentos com o Estado em Minas Gerais, 

ainda que, por hora, não se possam evidenciar significativas absorções e traduções 

de suas demandas pelo Estado.  

 
A gente não pode falar que não tem abertura. Pelo menos diálogo nós 
temos, nós estamos construindo, participando de muitas reuniões. Por 
exemplo, nós temos a unidade móvel de enfrentamento à violência que foi 
uma conquista da Marcha das Margaridas e ta aqui em BH desde 2013, mas 
que agora que tá começando a funcionar, por que foi criado um Fórum 
Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo e da 
Floresta. Então quer dizer, daquilo que tava parado já tem alguma coisa 
começando a funcionar [...] Ta caminhando, a passos lentos, não vamos 
falar que tá a passos longos não, por que não ta - tá a passos lentos. Pra 

                                                                                                                                                                                   
Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF), Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de 
Minas Gerais (N’Golo) – Coordenação Estadual das Mulheres Quilombolas, Grupo de Trabalho sobre 
Gênero e Agroecologia (GT Gênero) da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), Marcha Mundial das 
Mulheres (MMM), Movimento de Mulheres da Zona da Mata e Leste de Minas, Movimento do Graal no 
Brasil, Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST).  
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quem não tinha nada, já tem alguma coisa acontecendo, mas a gente espera 
mais. (Integrante da FETAEMG) 

 

O Fórum Estadual pode ser considerado como uma oportunidade política de 

participação institucional das mulheres do campo, praticamente inexistente em Minas 

Gerais até 2015, para tematizarem suas questões e incidirem nas ações relativas ao 

enfrentamento da violência contra as mulheres do campo.  

Uma das funções atribuídas ao Fórum Estadual é versar sobre as discussões, 

o planejamento e o monitoramento das ações relativas às Unidades Móveis de 

Atendimento às Mulheres do Campo e da Floresta em Situação de Violência.  

As Unidades Móveis estão localizadas em Belo Horizonte, Ponte Nova e na 

região do Vale do Jequitinhonha, na cidade de Araçuaí. De uma forma geral, pode-se 

dizer que as ações são empreendidas de formas pontuais e não articuladas, no 

sentido de levar informações sobre os direitos das mulheres, sobre a Lei Maria da 

Penha e sobre os serviços de acolhimento e atendimento disponíveis nos municípios 

que abrangem as comunidades atendidas.  

As Unidades Móveis enfrentam dificuldades comuns para encampar ações 

mais eficazes. Dentre elas, destacam-se a falta de uma equipe própria para a 

condução das ações, a limitação existente de recursos para manutenção e 

abastecimento dos ônibus e a necessidade de capacitação dos profissionais da 

“ponta” no que se refere à complexidade que envolve o tema do enfrentamento da 

violência contra as mulheres. Nota-se uma preocupação geral associada a esta 

última dificuldade, no sentido das ações requererem como base o fortalecimento e a 

articulação de redes locais de enfrentamento à violência a partir de uma mobilização 

intersetorial dos serviços de atendimento dos municípios abrangidos, tendo em vista 

que é o que “fica” para as mulheres do campo após as visitas realizadas pelas 

Unidades.   

As percepções dos movimentos sociais em relação às Unidades Móveis as 

evidenciam enquanto uma importante conquista das mulheres do campo para que 

existam possibilidades de atendimento às mulheres em situação de violência no meio 

rural, normalmente distantes destes serviços. Enfatizam nesse sentido, o papel que 

tiveram na construção coletiva desse projeto durante a Marcha das Margaridas.  

Há o reconhecimento de que o número de Unidades disponíveis é insuficiente 

para que possa contemplar grande parte das comunidades rurais em Minas Gerais e 

suas demandas, existindo ressalvas relacionadas, inclusive, às formas pelas quais 

foram designadas as Unidades existentes em MG às regiões em que se localizam 

atualmente, contrariando as propostas e percepções sobre o fenômeno da violência 
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contra as mulheres do campo no estado advindas das trajetórias de lutas e 

envolvimento dos movimentos na realidade rural de Minas Gerais. 

 
As unidades móveis que a gente sentou, ajudou a construir, falou como 
deveria funcionar, ajudou no processo de cabo a rabo e na hora de efetivar 
mesmo o projeto, de colocar pra funcionar, nós não somos beneficiadas. 
Quando nós construímos na Marcha das Margaridas essas unidades, elas 
foram construídas com os destinos certos. [...] Quer dizer, pra construir nós 
fomos importantes, sentamos e construímos o projeto, mas na hora de definir 
e de decidir pra onde iria, ninguém nos perguntou nada. [...] A gente fica um 
pouco indignada em relação a isso. Você perde tempo pra construir, pra ta lá 
e na hora das definições, ninguém pergunta nada a ninguém. Então assim, se 
essas unidades móveis cumprissem com o que nós colocamos no papel 
pensado pra elas, seria muito importante. (Integrante do Coletivo de Mulheres 
Organizadas do Norte de Minas) 

 

 O questionamento do papel das Unidades Móveis se dá também, por suas 

ações não estarem, até o momento, direcionadas necessariamente às mulheres do 

campo, trabalhadoras rurais, às quais lutaram para que a demanda fosse de fato 

absorvida e traduzida em termos de política pública.  

Ressaltam-se os entraves existentes na realidade rural para o enfrentamento 

da violência contra as mulheres que perpassam essencialmente pelas dificuldades de 

acesso à informação e aos serviços de atendimento as quais enfrentam as mulheres 

no campo em suas experiências cotidianas, tendo em vista, principalmente, as 

distâncias existentes entre suas moradias, comunidades e municípios em que se 

localizam os serviços e equipamentos públicos, mas principalmente por sua 

invisibilidade e naturalização diante do enraizamento das desigualdades de gênero na 

sociedade e falta de priorização do tema em termos de políticas públicas no estado. 

Nesse sentido, uma das alternativas evidenciadas na pesquisa, é o processo 

de auto-organização das mulheres como um instrumento de enfrentamento às 

violações de direitos existentes no âmbito rural.  

 
A gente conversa muito que a saída é você ter processos de organização 
mais coletiva, de auto organização das mulheres  e nesses processos você 
consegue construir processos de solidariedade, por que, realmente, 
individualmente é muito difícil das mulheres romperem com a violência. 
(Integrante da Marcha Mundial das Mulheres) 

 

Os movimentos sociais destacam-se assim, enquanto importantes espaços de 

fortalecimento das mulheres por meio da internalização de perspectivas de mudanças, 

que mesmo não fáceis, se assumem enquanto primordiais para superação e 

enfrentamento da violência, assim como são aqueles que encampam lutas de 

resistência contra o silenciamento e opressões patriarcais que tem constantemente 

reservado às mulheres do campo experiências cotidianas de invisibilidade e exclusão 

das políticas públicas, tematizando e demandando assim, o reconhecimento de 
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direitos e de justiça social, pela percepção das mulheres do campo enquanto atores 

sociais e políticos, por um bem viver e por uma vida sem violência. 

Nesse sentido, no que se refere aos pontos a serem considerados para o 

enfrentamento do fenômeno da violência contra as mulheres do campo, evidenciam-

se, essencialmente, cinco questões centrais, quais sejam, a necessidade e relevância 

1) do estabelecimento de processos de auto-organização das mulheres no campo que 

reforcem sua conscientização sobre o tema, desnaturalização da violência, seu 

fortalecimento e empoderamento; 2) de políticas que se voltem à promoção da 

autonomia econômica e protagonismo das mulheres; 3) do aprimoramento dos 

serviços existentes de atendimento às mulheres, como também na dimensão da 

denúncia e da punição dos agressores 4) da sensibilização e a capacitação 

profissional continuada em relação às questões de gênero e à violência contra a 

mulher para que percebam a importância do tema e de um trabalho em rede, 

articulado e intersetorial; e 5) da consideração da educação como instrumento de 

transformação social capaz de desconstruir valores e práticas assentadas na 

desigualdade de gênero e opressões patriarcais. 

 

5 Considerações Finais 

 

Considerando o contexto brasileiro os movimentos sociais têm atuado com um 

repertório variado de ações coletivas tendo por objetivo influir ou incidir nas políticas 

públicas, visando, sobretudo, aspectos relativos à inclusão social e à democratização. 

Essa atuação se dá não só por uma via oposicional e de contestação, como também 

por meio de distintas formas de participação institucional. 

Diante deste cenário, os movimentos de mulheres do campo vêm buscando 

nas últimas décadas, a construção e o reconhecimento de suas identidades coletivas e 

a conquista de direitos, com questionamentos e pautas que se endereçam a 

mudanças abrangentes no âmbito das relações sociais, como também das políticas 

públicas. Desta forma, vêm promovendo as suas lutas em torno de objetivos comuns, 

conquistando visibilidade e um gradual reconhecimento de suas demandas junto à 

sociedade e ao Estado. 

A temática da violência contra as mulheres e a violação de direitos nas 

realidades rurais tem sido uma prioridade dos movimentos que envolvem as mulheres 

do campo. Ressaltam-se, apesar dos entraves existentes para que o fenômeno tenha 

visibilidade e possa ser enfrentado no meio rural, os efeitos e as potencialidades das 

ações resultantes dos processos de mobilização, organização e participação dos 

movimentos de mulheres do campo para a incidência nas políticas públicas em nível 
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nacional e na concepção das iniciativas hoje existentes, destacando-se, sobremaneira, 

seu protagonismo em uma trajetória de avanços nos últimos anos.  

Cabe ressaltar que a introdução da temática na agenda do governo federal, 

somente se deu em um contexto determinado de oportunidade política em que certos 

temas voltados à inclusão social e a conquista da cidadania passaram a ganhar 

ênfase e serem priorizados. Entretanto, em nível subnacional, quando considerado o 

contexto de Minas Gerais, percebe-se uma não priorização do tema da violência 

contra as mulheres do campo na formulação de políticas e ações a nível de estado, 

tendo em vista que as iniciativas implementadas decorrem do elaborado no âmbito 

federal. 

Nesse sentido, ressalta-se o papel desempenhado pelos movimentos e 

organizações que compõem a Articulação das Mulheres do Campo de Minas Gerais 

ao tematizarem e demandarem nos últimos anos ao governo do estado, o seu 

reconhecimento enquanto ator coletivo e interlocutor para o acompanhamento e 

controle social das iniciativas em questão, e na constante busca de respostas às suas 

demandas específicas. Destaca-se que este reconhecimento vem se dando diante de 

uma recente abertura estabelecida de diálogo, ainda que, por hora, não se possam 

evidenciar significativas absorções e traduções de suas demandas pelo Estado. 

De uma forma geral, nota-se que o atual cenário político brasileiro tem 

estabelecido medidas que vem ameaçando direitos e conquistas populares, 

impactando substancialmente nas formas de interação entre movimentos sociais e o 

Estado, nas iniciativas formais e propostas de intervenções que garantam a promoção 

dos direitos das mulheres e de modo consequente, no enfrentamento da violência 

contra as mulheres do campo. Todavia, os próprios movimentos tematizam essas 

dificuldades e possíveis linhas de ações. Mesmo que não possam ser evidenciados 

resultados efetivos de maior envergadura diante das iniciativas analisadas, pode-se 

observar um contínuo processo de organização por parte dos movimentos de 

mulheres do campo, de tematização de questões, de busca de incidência no âmbito 

das políticas públicas e de reflexividade em relação à própria ação coletiva em um 

cenário que não se mostra favorável e que realça desafios maiores a serem 

defrontados. 
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ST 04 - Movimentos sociais em interação com o Estado: dinâmicas e efeitos 

 

FEMINISMOS E POLITICAS PÚBLICAS: 

Um balanço crítico das ações de combate à violência de gênero pelo 

Fórum Maranhense de Mulheres  

Maria Mary Ferreira1 

Professora Associada da Universidade Federal do Maranhão-UFMA 

CV:http://lattes.cnpq.br/1813463162883226 
Resumo: 

O feminismo no Brasil se apresenta como um movimento diverso, o qual reúne mulheres de 
diferentes classes sociais, etnias, gerações. No Maranhão o pioneiro do feminismo foi o Grupo 
de Mulheres da Ilha. A influência deste grupo marca profundamente a ação dos vários 
movimentos que emergem a partir de então. Dessa ação nasce o Fórum Maranhense de 
Mulheres protagonista desde 1986 de ações efetivas de igualdade de gênero. A repercussão 
do movimento feminista se dá na sociedade e nos governos como consequência das muitas 
articulações em diversos campos e momentos. Recuperamos as ações empreendidas pelos 
primeiros grupos feministas que emergem em 1980 e criaram o Fórum Maranhense de 
Mulheres, responsável por ações que visibilizaram a luta das maranhenses por políticas 
públicas. Neste texto apresentamos a ação política do Fórum na realização dos dezesseis dias 
de ativismo realizado no Maranhão em 2016 cuja repercussão contribuiu para dar visibilizada a 
luta contra a violência de gênero e para a articulação de novas metodologias, novos discursos 
e novas formas de mediação entre Estado e Sociedade. É um estudo qualitativo com enfoque 
dialético. Os resultados mostram o vigor deste movimento e os desafios que se apresentam 
neste momento de crise do Estado brasileiro, pós golpe. 
Palavras-chave: Mulheres; Feminismo; Políticas. Maranhão 
 
Summary: 
Feminism in Brazil presents itself as a diverse movement, which brings together women from 
different social classes, ethnicities, generations. In Maranhão the pioneer of feminism was the 
Women's Group of the Island. The influence of this group deeply marks the action of the various 
movements that emerge from then on. This action is born the Maranhense Forum of Women 
protagonists since 1986 of effective actions of gender equality. The repercussion of the feminist 
movement occurs in society and in governments as a consequence of the many articulations in 
diverse fields and moments. We recovered the actions undertaken by the first feminist groups 
that emerged in 1980 and created the Maranhense Forum of Women, responsible for actions 
that made visible the struggle of Maranhão by public policies. In this text we present the political 
action of the Forum in the realization of the sixteen days of activism held in Maranhao in 2016 
whose repercussion contributed to make visible the fight against gender violence and the 
articulation of new methodologies, new discourses and new forms of mediation between State 
And Society. It is a qualitative study with a dialectical approach. The results show the vigor of 
this movement and the challenges that are present in this moment of crisis of the Brazilian 
state, after the coup. 
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Keywords: Women; Feminism; Policies. Maranhão. 

 
1 INTRODUÇÃO 

O movimento feminista é segundo Hobsbawm (1995) um dos movimentos mais 

revolucionários que emergiram no Século XX, dada sua ação política e transgressora 

alterando não apenas a natureza das atividades da mulher na sociedade, mas também 

“os papéis desempenhados por elas e as expectativas convencionais do que devem 

ser esses papéis e em particular as suposições sobre os papéis públicos das 

mulheres, e sua proeminência pública” (HOBSBAWM, 1995, p.306). 

A ação desse movimento que ultrapassa as fronteiras do mundo ocidental se 

articula no Brasil com as lutas de resistência pelo fim da ditadura militar na década de 

sessenta e se insere nas lutas sociais exigindo igualdade de direitos e cidadania.  

As intensas lutas travadas pelo movimento feministas nos anos oitenta e 

noventa aliado aos movimentos de mulheres possibilitaram tornar a política um espaço 

acessível às mulheres. São as feministas que levantam a bandeira da necessidade de 

discutir o privado, ao enfatizar que “o privado é político” estavam levantando a 

bandeira da discussão sobre a divisão do trabalho social, estavam discutindo a divisão 

sexual do trabalho que confinava e ainda hoje confina as mulheres no espaço 

doméstico interditando seu direito de participar do mundo público. O que se observa 

são “as mulheres transformando na prática e na teoria as tradicionais associações do 

feminino com a natureza, a emotividade e a irracionalidade, em oposição ao 

masculino” (RAGO, 2005, p.35).  

A ação dos movimentos feministas como protagonistas das lutas das 

brasileiras é reconhecida pela sociedade, desde a conquista do voto em 1932 pelas 

sufragistas, considerado o pioneiro deste movimento. A conquista do voto possibilitou 

as mulheres o reconhecimento de sujeitos de direito, deixaram a tutela dos maridos e 

desde então lutam para serem respeitadas nas suas decisões e escolhas. É o 

movimento feminista o responsável por trazer para a sociedade a violência sofrida 

pelas mulheres de forma silenciosa, não apenas das mulheres negras e que moram 

nas periferias, local onde a violência é mais presente, mas também aquelas que 

mesmo pertencendo às classes sociais mais privilegiadas, sofrem agressões e 

violências silenciadas pela sua condição de pertencente à burguesia. Esse fato 

evidencia que a violência de gênero perpassa a questão de classe e de raça e etnia, 

mas é importante ressaltar, que são as mulheres negras as que mais aumentam as 

estatísticas de violências doméstica e sexual neste País. 

As conquistas deste movimento nos últimos cinquenta anos são inúmeras, vale 

destacar a criação das Delegacias da Mulher, a licença maternidade de 120 dias, a Lei 
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das cotas para mulheres na politica, a criação de estruturas de politicas públicas para 

as mulheres, a criação das Varas da Família, e tantas outras conquistas. 

São conquistas que recuperam em parte a dignidade das mulheres e recompõe 

sua cidadania. Não se pode deixar de mencionar, entretanto, a crítica contundente do 

feminismo ao falocentrismo, ou seja:  

[...] às formas masculinas de organização social e de codificação da 
experiência, tanto ao desnudar sua dimensão sexista e misógina 
como ao propor o modo cêntrico de pensar, em que o universo 
feminino era inferiorizado. (RAGO, 2005, p.36). 

 
 O feminismo e as feministas vieram se contrapor a este modelo de sociedade 

e defender um mundo mais partilhado, paritário cujas decisões devem também passar 

pelo pensamento das mulheres. 

A proposta deste trabalho é apresentar as ações empreendidas pelo 

Movimento Feminista do Maranhão, ao longo de sua trajetória, destacando de forma 

especial as ações do Fórum Maranhenses de Mulheres nos 16 Dias de Ativismo 

realizadas em 2016.  Tais ações se articulam entre as ONGs, núcleos universitários, 

partidários, sindicais, entre outros. A repercussão do movimento feminista se dá na 

sociedade e no Estado como uma consequência das suas muitas articulações em 

diversos campos e em diferentes momentos. 

 Na construção do texto, recuperamos historicamente as ações empreendidas 

pelos primeiros grupos feministas que em 1986 criaram o Fórum Maranhense de 

Mulheres responsável por um conjunto de ações que possibilitaram visibilizar a luta 

das maranhenses por direito, igualdade e políticas públicas. Neste texto apresentamos 

como se efetivaram as primeiras articulações feministas neste Estado e como estas 

articulações foram sendo ampliadas levando o feminismo aos diversos espaços 

públicos, fazendo emergir novas metodologias, novos discursos e novas formas de 

mediação entre Estado e Sociedade. 

As experiências do movimento feminista no Maranhão denotam um saber mais 

articulado com os novos tempos em que se imbricam estudos, pesquisas, e ação 

política. Em termos metodológicos, trata-se de um estudo qualitativo com enfoque 

dialético, cujos sujeitos são as feministas que atuam nos diversos grupos no Maranhão 

e em especial no Fórum Maranhense de Mulheres. Os resultados mostram o vigor 

deste movimento e os muitos desafios que se apresentam neste momento de crise do 

Estado brasileiro, pós golpe. 

 

2.  A LUTA DAS MARANHENSES POR DIREITO E IGUALDADE: Recompondo a 

linha do Tempo 
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As organizações feministas emergem no Brasil em meados da década de 

sessenta e setenta do Século XX, na luta contra a ditadura militar. Neste momento 

histórico essas organizações se juntaram a outros grupos buscando recompor o País 

retirando do jugo dos militares e das elites para reinstaurar a democracia neste País.  

Este feminismo que eclode no Brasil nos anos setenta e oitenta se expande em 

quase todos os estados brasileiros, é considerado como um desdobramento do 

movimento sufragista que emergiu no Brasil nos finais do Século XIX e cessa com a 

conquista do voto em 1932. É um movimento que extrapola as questões da igualdade 

jurídica de direitos para desafiar a sociedade com bandeiras como aborto, maior 

participação na politica, criação de delegacias para proteger as mulheres vítimas 

silenciosas da violência. O feminismo que eclode neste período questiona as 

estruturas da família, do trabalho e da sociedade propondo uma redefinição do papel 

social da mulher nestes espaços. Para Ferreira (2007, p.69): 

[...] Ao questionar as relações sociais de produção das quais, na 
prática, a mulher estava excluída, este movimento mostra como 
essas relações estão construídas. Ao tirar do domínio privado as 
discussões sobre relações sexuais e afetivas, o movimento feminista 
abre espaço para uma nova visão de mundo na qual as mulheres 
sejam partícipes da história. 

 
A conquista da democracia em finais dos anos oitenta, embora não 

plenamente, revigora os movimentos feministas com as conquistas: delegacias da 

mulher, dos conselhos de direitos, do aborto legal para os casos de gravidez 

decorrente de estupro, um novo Código Civil, cotas para mulheres na política, criação 

de Varas de combate a violência a mulher entre outras conquistas, que vai alterar 

substancialmente a vida das mulheres no País. Apesar das conquistas as 

desigualdades de gênero permanecem como a grande contradição denunciada pelos 

movimentos feministas em todo País uma vez que conforme enfatiza Soares (2004, 

p.173): 

No nível socioeconômico as desigualdades se manifestam na divisão 
sexual do trabalho, nas menores oportunidades das mulheres para 
entrar no mercado de trabalho, na baixa qualidade da maioria dos 
empregos femininos e numa maior privação no acesso aos bens 
materiais. [...] De outro lado as mulheres ainda são tratadas com 
menos respeito, associa-se, por exemplo, o feminino ao fraco, é 
estimulado a agressão sexual como meio de se mostrar a 
masculinidade e se aceita o assédio sexual. Estas formas de 
desigualdade restringem a liberdade de ação das mulheres e 
dificultam uma compreensão positiva de si mesmas.  

 
Estas desigualdades justificam as lutas feministas travadas nos anos noventa e 

nos dias atuais quando o feminismo ocupa ruas e praças para lutar contra Reforma da 

Previdência contra as medidas do atual governo que retira dos trabalhadores e 

trabalhadoras direitos conquistados no início do Século XX e exclui as políticas de 
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gênero conquistadas nos últimos treze anos nos governos de Luís Inácio Lula da Silva 

e Dilma Rousseff.    

 

2.1 Uma breve história do tempo do Movimento Feminista no Maranhão 

No Maranhão os movimentos feministas ganham força no final dos anos 

setenta e início dos anos oitenta se aliando as organizações estudantis, de 

professores e dos partidos de esquerdas. Foram nestas organizações que se juntaram 

as feministas quando passaram a fazer denúncias e reclamar a ausência de direitos 

das maranhenses e, sobretudo, passaram a reivindicar com mais veemência por 

políticas públicas e ações afirmativas por parte do Estado. 

O Grupo de Mulheres da Ilha, o primeiro a se organizar, em julho de 1980 era 

constituído de professoras e estudantes universitárias, educadoras populares, 

profissionais liberais, microempresárias, comerciárias. A partir do Grupo de Mulheres 

da Ilha, outros grupos foram emergindo: Grupo 8 de Março, Grupo de Mulheres 

Negras Mãe Andresa, Grupo Espaço Mulher, Grupo de Mulheres do PDT, União de 

Mulheres, Grupo de Mulheres de Carreira Jurídica, entre outros. Cada um desses 

grupos trazia como bandeira questões de interesse diversos tais como saúde e direitos 

reprodutivos, violência contra a mulher, mulheres na politica, mulheres na literatura.  

As discussões iniciais do movimento foram polarizadas no confronto das ideias 

entre o “geral” e o “específico” que segundo Ferreira (2007) serviu para polarizar e até 

estigmatizar posições de determinadas militantes dos grupos vistas como “radicais”. 

Essas divergências, entretanto, não impediu que houvesse alianças entre os vários 

grupos. Por intermédio desta ação foi possível chamar a atenção da: 

[...] questão da violência, até então despercebida ou negligenciada 
por diversos setores da sociedade; expôs-se publicamente os salários 
diferenciados; denunciou-se os altos índices de aborto e de 
esterilização feminina que no Maranhão apresentava um quadro 
elevadíssimo; discutiu-se a gravidez na adolescência, e a 
necessidade de compartilhar a contracepção, até então considerada 
“coisa de Mulher”.(FERREIRA, 2007, p.91). 

 
 Neste período, e ainda hoje a questão da violência passou a ser uma questão 

central e se constituiu deste então uma luta política das brasileiras e das maranhenses 

tendo em vista que era o tema que mais unificava as mulheres naquele momento 

histórico. 

As ações realizadas nos últimos 37 anos para mudar o quadro de violência 

contra as mulheres no Maranhão esbarram em um grande problema: a morosidade da 

justiça, o distanciamento da justiça das questões de gênero, a visão patriarcal que 

prevalece nos autos dos processos em que as mulheres são vítimas, demonstrando 
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dessa maneira que a magistratura não alterou seus valores patriarcais sobre as 

mulheres e ainda as consideram como subordinadas nas relações conjugais.  

As inúmeras ações transcritas no item seguinte denotam a luta contínua para 

transformar a relações de desigualdades de gênero no Maranhão. São ações que ao 

longo das décadas se constituíram em ações permanentes, dada a gravidade e o 

aumento cada vez mais acentuado deste fenômeno no Maranhão. 

 

 

2.2 Ações dos movimentos feministas no combate a violência às mulheres no 

Brasil e Maranhão 

As primeiras ações públicas realizadas pelo movimento feministas no 

Maranhão foram em 1980 por iniciativa do Grupo de Mulheres da Ilha, pioneiro deste 

movimento no Maranhão. Nesta data emergiram as primeiras denúncias contra os 

“crimes da paixão”, assim denominados em virtude de serem praticados por maridos, 

ex-maridos, namorados, ex-namorados e amantes contra mulheres com as quais 

viviam algum tipo de relação amorosa. As mortes de Ângela Diniz, no Rio de Janeiro, 

e Marina Canto, no Maranhão -- cometido em estado de “forte emoção” e em “defesa 

legítima da honra”, segundo os argumentos de seus assassinos - refletiam uma 

situação inaceitável para as mulheres e para as organizações feministas. Esses fatos 

contribuíram para desencadear a luta pela dignidade das mulheres com o argumento 

de que “Quem ama não mata”. Desta luta surgiram as primeiras ações pela criação 

das delegacias especiais da mulher em todo o Brasil. 

No Maranhão a luta pela criação da Delegacia inicia com as primeiras ações 

realizadas pelos grupos feministas: seminários, debates, encontros, cursos de 

formação, passeatas, ações públicas nos tribunais de justiça, nos partidos políticos, 

nos sindicatos entre outros.   

A criação das delegacias da mulher dá um novo tratamento às questões da 

violência doméstica e sexual. Estas delegacias passaram a cumprir um importante 

papel não somente nas denúncias, mas também “encorajando as mulheres a se 

libertarem das relações violentas que impediam o seu desenvolvimento emocional e 

social” (FERREIRA, 2007, p.163).                                                                                                                           

Os grupos feministas maranhense protagonizaram durante toda a década de 

oitenta ações que resultaram em grandes debates na sociedade. A partir da 

articulação destes grupos foi criado em 1986 o Fórum Maranhense de Mulheres, tendo 

como objetivo:  

Fortalecer o movimento de mulheres, movimento feminista e as 
organizações participantes a partir da articulação de projetos 
integrados que tenham como filosofia a construção da mulher como 
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sujeito; Formular de forma integrada denúncias e reivindicações a 
serem assumidas e encaminhadas aos setores competente; 
Favorecer a troca de saberes, experiências e projetos desenvolvidos 
pelos grupos que compõem o Fórum a fim de possibilitar uma maior 
integração entre os Grupos;  Planejar e implementar ações conjuntas 
que visem repercutir na sociedade de forma a construir novas 
relações sociais e políticas entre os gêneros (FORUM, 1986) 

 

A primeira ação do Fórum Maranhense de Mulheres, enquanto organização 

articuladora dos vários grupos de mulheres na luta incessante por direitos e pela 

dignidade das maranhenses, foi em prol da criação da Delegacia Especial da Mulher. 

Essa luta refletia uma ação iniciada desde finais dos anos setenta no Brasil, quando as 

mulheres intensificaram a luta pela criação de estruturas de proteção as mulheres e 

mostraram seu descontentamento com o índice de violência que atingia mulheres de 

todas as idades, classes sociais, raças e etnias.  

A luta desencadeada no Maranhão a partir de 1980 pelo Grupo de Mulheres da 

Ilha, depois encampada pelo Fórum, teve como marco importante um Seminário 

realizado no Colégio Marista (1980), reunindo centenas de pessoas para discutir o 

incômodo das mulheres sobre o silêncio da violência. Os dados colhidos em quatro 

delegacias de São Luís em um período que compreendia três meses trouxe a público 

uma realidade de números surpreendentes: mais de 400 mulheres maranhenses 

haviam comparecido às delegacias da capital para denunciar diversos tipos de 

violência: estupros, tortura, assédio, espancamentos. Nesses dados levantados 

desvendamos que muitas das mulheres vítimas foram a óbito.  

No período que compreende a primeira década de criação da Delegacia da 

Mulher em São Luís (1988-1997) foram registrados 42.280 boletins de ocorrência, fato 

que demonstra a incidência da violência contra a mulher no Maranhão. (FERREIRA, 

1999). Nas últimas décadas quando se esperava que o fenômeno fosse erradicado, 

observa-se que a violência aumentou consideravelmente. Os dados na Delegacia da 

mulher de São Luís nos anos de 2013 a 2015 registraram mais de dezesseis mil 

casos.  

Em 2016 entre os meses de janeiro a novembro a Delegacia da Mulher 

registrou 3.756 boletins de ocorrências. Os números demostram que a violência 

aumenta na mesma proporção da impunidade, haja vista que a Vara da Violência 

contra a Mulher criada em 2012 em São Luís e Imperatriz, municípios mais populosos 

do Maranhão, não tem conseguido dar respostas às mulheres no sentido de punir os 

agressores, assim como emitir medidas protetivas para garantir as mulheres vítimas 

proteção do Estado. 
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A situação tende a se agravar em virtude das medidas do governo federal de 

diminuir os gastos com as políticas de igualdade de gênero, tornando mais distantes 

ainda o projeto de construção de uma sociedade democrática.  

 

2.2.1 Os Dezesseis dias de Ativismos no Maranhão 

 Uma das ações mais efetivas realizadas pelo Fórum Maranhense de Mulheres 

são as atividades denominadas “16 dias de ativismo contra a violência à Mulher” que 

vem sendo realizado no Maranhão desde 1992. Em 2016 as atividades foram 

realizadas de 18 de novembro a 18 de dezembro, envolvendo além de São Luís mais 

sete munícipios maranhenses.  

As ações deste ano foram apoiadas pelo Projeto “Mulheres, Política e Relações 

de Gênero no Maranhão: formação e empoderamento de mulheres com foco na 

violência doméstica”, financiado pelo Fundo Fale sem Medo do Fundação Avon.  

Entre os objetivos previstos por este projeto estão a criação de uma Rede de 

Enfrentamento de Combate a Violência de Gênero no Maranhão. As articulações para 

realizar esta ação envolveram 5 grupos feministas entre os quais destacamos os 

grupos de estudos de gênero das universidade federal e estadual: NEGESF, 

GERAMUS, NIEPEM. 

O conjunto de atividades pode ser mais bem mensurado no folder apresentado 

a seguir o qual descreve de forma detalhada as mais de quarenta atividades entre as 

quais destacamos: cursos de formação, oficinas, palestras, mesas redondas, festival, 

exposições, concursos, saraus, rodas de conversa entre outras atividades que 

envolver mais de cinco mil pessoas.  

Na chamada do folder o Fórum faz uma reflexão sobre a violência onde 

conclama as pessoas a participarem: 

De 18 de novembro a 18 de dezembro de 2016, os grupos feministas 
e de mulheres do Maranhão estarão realizando diversas ações para 
discutir, pensar e refletir e principalmente protestar contra a violência 
a mulher. As véspera de celebrar o 25 de novembro, data em que se 
celebra a das luta das irmãs dominicanas, conhecidas como “Las 
Mariposas” que lutaram contra a ditadura de Trujillo, foram presas e 
brutalmente assassinadas no dia 25 de novembro de 1966, data 
reconhecida mundialmente como “Dia da Não Violência contra à 
Mulher” (FÓRUM, 2016, p. 2) 
 

O folder também faz referência ao momento político que o Brasil atravessava e 

atravessa e denuncia o golpe contra a presidenta eleita Dilma Rousseff: 

Para nós mulheres, a Paz e a igualdade que lutamos há séculos 
estão cada vez mais distantes: o golpe que retirou uma presidenta 
legítima do poder tem refletido profundamente na cidadania das 
mulheres e influenciado no aumento dos índices de feminicídios, de 
violência, assim como na diminuição da presença de mulheres nas 
câmaras municipais e prefeituras, como se observou recentemente 
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nas eleições de outubro em praticamente em todos os estados 
brasileiros. O machismo mostra sua cara e aprofunda cada vez mais 
a desigualdade de gênero. (FÓRUM, 2016, p. 2). 
 

As articulações para realização destas atividades envolveu tanto a sociedade 

civil como o poder público em especial a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, o 

Centro de Referência da Mulher, o Conselho Municipal da Condição Feminina de São 

Luís e a Delegacia Especial da Mulher. Estas ações representam um esforço de 

chamar a atenção para esta data e de construir um debate político que pudesse 

repercutir na mídia e nas instituições públicas, universitárias e escolares com a 

finalidade de ampliar o debate e responsabilizar o poder público e a sociedade para 

um problema que afeta milhares de mulheres diariamente. 

A violência deve ser tratada como uma questão social relevante e deve 

envolver a sociedade em suas diferentes dimensões. 
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 2.2.1.1 A criação da Rede de Enfrentamento à violência contra a Mulher no 

Maranhão 

  Uma das atividades que mais repercutiu na programação foi os Cursos de 

Formação para criação da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher 

realizada em 7 municípios maranhenses. Para este estudo foi elaborado um perfil das 

participantes dos primeiros quatro municípios onde foram realizadas as formações: 

Barreirinhas, Chapadinha, São José de Ribamar e Imperatriz. 

 Observa-se pelo perfil das participantes que a maioria são católicas, mas há um 

número acentuado de evangélicas (36%). A proporção de mulheres casadas é 

praticamente o de mulheres solteiras. A maioria das participantes (73%) ainda estuda, 

fato que explica suas visões sobre o fenômeno da violência onde refletiram o que 

pensam sobre a violência que atinge um número significativo de mulheres no 

Maranhão. 

Religião Colunas1 

católica 82 

evangélica 36 

cristã 6 
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Tabela 1 QUAL A SUA VISÃO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

Porque silencia a voz feminina dificultando suas denuncias 

Fere a dignidade 

Uma das expressões mais cruéis da sociedade patriarcal, machista 

Porque , apesar de todas as suas conquistas, ela ainda sofre psicologicamente por 
motivo da violência e fisicamente 

Cerca de 5 mulheres são espancadas e estupradas a cada dois minutos em nosso 
país 

As mulheres ainda são submissas aos seus esposos, mas temos que lutar para 
melhorar essa situação 

Por causa dos maus tratos que os homens fazem com algumas mulheres e algumas 
não denunciam  

Porque atualmente as mulheres estão sempre enfrentando violência seja ela verbal ou 
não verbal 

Porque a violência afeta a alma, intimo seu ser 

Porque a violência silencia as mulheres e essa cidadania fica prejudicada 

Porque toda vez que uma mulher se pronuncia algum homem tenta reprimi-la 

Porque muitas vítimas tem medo de denunciar, porque muitas vezes os agressores 
não tem punição 

Porque ser causadora de várias danos, inclusive psicológico 

Porque muitas das vezes mulheres não tem como se defender 

Preocupa-me muito, que apesar dos avanços em relação as conquistas femininas é 
necessário atingir o maior número de mulheres 

A violência faz com que as mulheres percam a perspectiva do desenvolvimento que 
ela pode causar na sociedade 

Porque uma mulher violentada ela perde a vontade de viver 

A violência é uma repressão para a mulher tanto no local de trabalho quanto em 
qualquer lugar 

Porque não tem justiça na Brasil 

Porque uma vez agredida, a mulher se torna mais frágil e passa a se considerar 
incapaz 

Porque a mulher que é violentada não tem uma vida normal e em todos os lugares 
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precisa de mulher, somos essenciais e merecemos respeito 

Porque muitas das mulheres não são empoderadas 

A mulher não deve ser oprimida, deve ser livre 

Porque atualmente é um dos problemas que afetam as mulheres e essa é muito 
revoltante para nós 

As mulheres ainda se consideram inferiores aos homens e isso faz com que a mulher 
se sinta intimidada em meio a sociedade 

 

  As respostas apresentadas da Tabela 1 demonstram que o fenômeno da 

violência de gênero faz parte da vida dessas mulheres. As respostas retratam clareza 

quanto a um drama vivenciado por mulheres de todas as classes sociais. Ao dizerem 

que a violência “afeta a alma, íntimo do ser” essas mulheres estão expondo uma dor 

que afeta a vontade de viver de quem sofre este fenômeno, em geral praticado por 

seus maridos, namorados, como as pesquisa e os boletins de ocorrência das 

delegacias estão mostrando. Ao enfatizarem que as mulheres ainda se sentem 

inferiores aos homens as participantes do curso apontam para uma visão clara do 

problema e de como este afeta as mulheres na medida em que as intimida lhe causa 

vários danos, inclusive psicológico. 

  As ações realizadas pelo Fórum repercutiram de forma bastante positiva na 

imprensa e nas redes sociais, fato que contribuiu para aumentar a demanda de 

atividades em escolas, bairros, universidades e a estender o curso de formação para 

outros municípios maranhenses. Esse tipo de iniciativa não resolve o problema da 

violência, mas cria de forma gradativa uma consciência política entre as mulheres e 

estimula a criação de Redes de Enfrentamento, uma das formas hoje adotada pelos 

movimentos feministas para criar o espírito de solidariedade entre as mulheres e a 

sociedade para enfrentar este fenômeno que precisa de maior atenção e ação mais 

efetiva por parte do Estado. As quatro imagens apresentadas a seguir dão a real 

dimensão do atuação do Fórum nos Cursos de Formação e nas celebrações do 8 de 

março quando as feministas pararam o Brasil e o Maranhão: 
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3. CONCLUSÕES 

 

No atual contexto de retrocessos é importante recompor os avanços obtidos 

nos últimos trinta anos de luta e ação do Fórum Maranhense de Mulheres. As políticas 

públicas implantadas no Maranhão denotam os avanços desta luta e os muitos 

desafios. 

Dos desafios apontamos a violência contra a mulher como um fenômeno que 

não parece ter alterado, haja vista os indicadores que apontam um aumento 

acentuado na última década. As atividades realizadas em 2016 demonstram 

resultados positivos no processo de mobilização que envolveu diversos grupos de 

mulheres em diversos municípios maranhenses. Este processo de mobilização 

retratam muitas histórias e muitas falas que se diferenciam conforme seus ritmos, suas 

formas de organização, seus avanços e recuos. As reflexões sobre violência trazem as 

contribuições das mulheres de diferentes classes sociais, de diversas etnias e 

gerações. Nessa diversidade, registram-se as formas de resistência na luta contra a 

violência. Cada resposta e cada reflexão sobre a violência traz uma vivência de uma 

história de luta que começa e recomeça em cada lugar e em cada comunidade onde o 

feminismo se forma e se transforma no Maranhão. 
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ST 04 - Movimentos sociais em interação com o Estado: dinâmicas e efeitos 
Coordenadores: Luciana Tatagiba (Unicamp) e Marcelo Kunrath Silva (UFRGS) 

Esse ST tem como foco as relações entre institucionalização e contestação política na formação e 
atuação dos movimentos sociais. Em especial, busca compreender a conformação de novos atores e 
novas formas de ação coletiva, no contexto pós-redemocratização marcado por uma crescente 
complexidade das interações entre movimentos sociais e Estado. Se, nos processos de redemocratização, 
os movimentos sociais enfrentaram o desafio de “abrir as portas” das instituições políticas, observa-se 
mais recentemente um significativo aumento na permeabilidade estatal, instituindo novos padrões de 
relacionamento entre Estado e movimentos sociais. Ao mesmo tempo, novas e velhas vozes vindas das 
ruas em diversos países da América Latina atestam os limites dos arranjos institucionais constitutivos 
dos processos de redemocratização, trazendo uma nova gramática de protesto e um novo padrão de 
conflituosidade que interpela a capacidade explicativa das ciências sociais. Buscando romper com visões 
dicotômicas que contrapõem institucionalização e contestação, esta proposta se nutre do 
diálogo interdisciplinar, por meio do qual se busca encorajar a inovação e a diversidade nas abordagens 
teóricas e metodológicas utilizadas pelos pesquisadores da temática dos movimentos sociais. 

A participação de pessoas com transtornos psiquiátricos nos espaços públicos de 
debate em torno das políticas públicas de saúde mental 

Resumo 

O estudo é resultado da análise realizada nos encontros estaduais de saúde mental no 

Rio Grande do Sul. Com a instituição do SUS, os espaços decisórios nas políticas 

públicas passaram a contar com a participação dos usuários dos serviços e familiares, 

para além dos gestores e dos profissionais de saúde. Porém, este é um processo ainda 

recente e a participação destes atores é pouco analisada, em especial se tratando de 

usuários que são pacientes psiquiátricos, como na saúde mental. A pesquisa teve como 

objetivo avaliar a participação dos usuários na discussão de políticas públicas em saúde 

mental. Analisou propósitos, relações, alianças e conflitos, situando os usuários na 

distribuição global de poder. Conclui que os usuários possuem espaços para 

manifestação, estando ativamente presentes na área de saúde mental no estado, mas 
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estes espaços são ainda restritos, menos importantes em relação ao destinado a outros 

grupos. Os usuários somente garantem seu espaço em função de sua aliança com 

profissionais de saúde através do Fórum Gaúcho de Saúde Mental. 

 

Palavras-chave: reforma psiquiátrica; saúde mental; políticas públicas. 

 
Resumo expandido (mín. 3000 máx. 10000 caracteres com espaços)* 
 

A loucura e os loucos durante muito tempo ocuparam um espaço marginal nas 

civilizações de matriz ocidental. Durante séculos os considerados loucos foram 

enclausurados ou expulsos das sociedades onde viviam. Esta situação não se alterou 

completamente em todos os lugares, mas a loucura passou a ser mais discutida a partir 

dos anos 60 com a eclosão dos movimentos pelos direitos humanos no Ocidente. Nesta 

época surgem a antipsiquiatria e o movimento antipsiquiátrico, que criticavam não só os 

tradicionais métodos de tratamento e cuidado que aqueles considerados loucos recebiam 

nas instituições psiquiátricas. Com base na pressão destes grupos, nas décadas de 70 e 

80 países como a Itália, a Inglaterra e os Estados Unidos realizaram mudanças em suas 

legislações, visando incluir os loucos na sociedade, proibindo, regulando ou limitando a 

internação de pacientes psiquiátricos. No Brasil, a saúde mental foi objeto de intensos 

debates nos anos 80, na esteira da luta da reforma sanitária e da redemocratização (Dias, 

2007). 

Apesar do longo período de debate, desde meados da década de 80, somente 

depois de doze anos de tramitação no Congresso Nacional, em 6 de abril de 2001, a Lei 

10.216 instituiu a reforma psiquiátrica. Ela efetuou uma profunda mudança na estrutura 

da política nacional de saúde mental e não provocou apenas mudanças com relação ao 

tratamento dos doentes mentais. A área da saúde tornou-se permeada por novas disputas 

sociais. O que antes era um campo dominado pelo saber médico-especialista tornou-se 

aberto à presença e influência de outros grupos sociais, como usuários e familiares. 

Atualmente as diretrizes das políticas públicas em saúde mental valorizam a 

interdisciplinaridade e o reconhecimento do outro como voz ativa, em especial a dos 

pacientes (Vizeu, 2008).  

No que tange a área da saúde mental, os usuários que são pacientes psiquiátricos. 

Isso faz com que as relações de poder no campo assumam características específicas. 

Apesar das mudanças ocorridas nos últimos anos, está presente no imaginário social, 

quando se pensa em loucura, a figura do manicômio e de seus internos. O dito popular 
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diz que “lugar de louco é no hospício”. O louco é visto como o “sem-razão”, aquele cuja 

voz não é sã, que não sabe o que diz e o que quer para si. A elevação dos portadores de 

doenças mentais à condição de cidadãos protagonistas foi um dos principais argumentos 

da reforma psiquiátrica. 

Os usuários dos serviços de saúde mental do SUS estão presentes no Conselho 

Estadual de Saúde e participam da tarefa de fiscalizar a direção das políticas públicas e 

pressionar os gestores (Russczyk, 2008). Mas a simples participação dos usuários nestas 

instituições não revela a sua participação efetiva na área da saúde mental.  

Durante o ano de 2009, observei dois encontros gaúchos de saúde mental, o I 

Encontro Estadual de Associações de Usuários, ocorrido em março, e o VII Encontro 

Estadual de Saúde Mental, em setembro, que abrigou, simultaneamente, o II Encontro 

Estadual de CAPS, o II Encontro Estadual de SRT´s, o II Encontro Estadual de Saúde 

Mental e Atenção Básica e o I Encontro Estadual de Saúde Mental e Prevenção da 

Violência. Os dados não obtidos pela observação foram coletados em conversas 

informais e pela pesquisa documental em relatórios, publicações, reportagens e em 

menções sobre os eventos em blogs e sites. Foram analisados, ainda, os materiais 

impressos distribuídos durante os eventos, bem como sua programação. 

O I Encontro Estadual de Associações de Usuários foi realizado em um grande 

Hotel de Porto Alegre, localizado no centro da cidade, no dia 26 de março de 2009. 

Contou com a presença de 300 pessoas, entre usuários dos serviços de saúde mental 

(que constituíam a maioria, conforme os organizadores), trabalhadores, estudantes e 

gestores. Ele foi organizado pelo Fórum Gaúcho de Saúde Mental (FGSM), pelo 

Conselho Regional de Psicologia (CRP/RS) e pelo Conselho Estadual de Saúde 

(CES/RS). Intitulado “Construindo autonomia na busca de novos protagonismos 

possíveis”, teve como objetivo a troca de experiências sobre as diferentes formas de 

participação dos usuários e sobre os modos de organização das associações existentes 

no estado e o fortalecimento dos usuários como protagonistas na construção da reforma 

psiquiátrica no Rio Grande do Sul.  

O VII Encontro Estadual de Saúde Mental foi realizado em Porto Alegre, na 

sede da Sogipa, nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2009. O tema do encontro foi “A 

rede que temos e a rede que queremos”. Foram inscritas mais de 1600 pessoas, sendo 

que o evento contou com cerca de 800 participantes, entre profissionais da área da 

saúde, usuários, estudantes e gestores. Foram oito mesas, com 29 rodas de conversa, 

nove filmes, quatro casos supervisionados, três lançamentos de livros, 47 banners 
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apresentados e três encontros de grupo de trabalho. Além disso, o evento foi transmitido 

em tempo real na internet. Esse encontro foi patrocinado pela Secretaria da Saúde do 

Estado do Rio Grande do Sul e organizado pela Equipe de Saúde Mental da SES/RS, 

em parceria com as seguintes entidades: 1) Conselho Regional de Psicologia; 2) 

Conselho Regional de Enfermagem; 3) Conselho Regional de Fonoaudiologia; 4) 

Fórum Gaúcho de Saúde Mental; 5) Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional; 6) UNESCO; 7) Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre; 8) 

Ministério da Saúde; 9) Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. 

Os encontros estaduais de saúde mental tiveram diferente valor e destaque. O I 

Encontro Estadual das Associações de Usuários pode ser considerado a primeira vez 

que se permitiu uma maior participação dos usuários de saúde mental na discussão das 

políticas públicas. Esse foi um espaço onde os usuários puderam participar ativamente 

do debate. Ainda assim, tiveram de dividi-lo com familiares e profissionais de saúde, o 

que não diminui a importância simbólica desse evento.  

Já o VII Encontro Estadual de Saúde Mental foi um espaço de amplo confronto 

entre diferentes ideias sobre a reforma psiquiátrica e posições. Nesse encontro, os 

usuários tiveram uma participação muito menor nos debates, sendo colocados em 

segundo plano em relação à apresentação de acadêmicos, profissionais de saúde e 

gestores. 

Os usuários tiveram espaço garantido no I Encontro Estadual de Associações de 

Usuários, uma vez que esse evento foi destinado à sua participação. No entanto, este 

encontro é um evento de menor prestígio do que o VII Encontro Estadual de Saúde 

Mental. Havia apenas representantes governamentais de nível local em seu evento. Os 

representantes do governo estadual eram funcionários de menor escalão da Secretaria 

Estadual da Saúde.  

Já o VII Encontro Estadual de Saúde Mental contou com representantes de alto 

escalão dos governos federal e estadual, participantes de destaque em no âmbito 

nacional, sendo transmitido via internet e contando com maior cobertura da imprensa. A 

participação dos usuários foi limitada a um espaço relativamente pequeno: contaram 

com um representante com o tempo controlado na primeira mesa do evento e puderam 

se manifestar apenas nas ocasiões em que o microfone era aberto ao público, ficando em 

uma fila de espera. Houve uma roda de conversa “Movimento Social e Luta 

Antimanicomial”, em que os usuários foram os principais protagonistas, mas realizada 

em um local de difícil acesso e em um ambiente barulhento. A conversa, inclusive, foi 
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interrompida para troca de sala. Um dos usuários, que faz parte do Fórum Gaúcho de 

Saúde Mental e do Conselho Estadual de Saúde, não foi atendido ao reclamar para uma 

das assistentes da organização do barulho na sala.  Foi preciso que uma profissional de 

saúde vinculada ao Conselho Regional de Psicologia se manifestasse para que o pedido 

de troca de sala fosse prontamente atendido. 

Foi possível perceber, com os dados obtidos, que os usuários de saúde mental 

têm grande poder simbólico. Os produtos confeccionados por usuários nas oficinas 

terapêuticas e vendidos em stands durante VII Encontro Estadual de Saúde Mental, 

funcionam como importante instrumento para a criação de capital simbólico, tanto para 

os usuários como para os trabalhadores na área de saúde mental. São os próprios 

usuários que vendem os produtos nos stands, supervisionados pelos profissionais dos 

serviços. Os produtos são vendidos a um preço muito baixo e em pequena escala, tendo 

o trabalho seu sentido mais simbólico do que econômico. 

O valor simbólico dos usuários aparece também durante os intervalos dos 

encontros, quando são colocados imagens e vídeos de usuários em frente aos serviços 

de saúde. Na pasta distribuída aos participantes do VII Encontro Estadual, havia a 

imagem de uma tela pintada por um usuário em uma oficina terapêutica. Nos folderes 

dos eventos também são impressas imagens feitas por usuários, bem como em filmes. 

Durante o I Encontro Estadual das Associações de Usuários foi apresentado um filme 

feito pelos próprios usuários com o auxílio dos técnicos. Quem apresentou o vídeo foi 

uma profissional de saúde e após o filme, os usuários/personagens do vídeo foram para 

frente, perfilados um ao lado do outro, para agradecer ao público.  

O capital simbólico dos usuários serve como uma moeda de troca, uma vez que 

legitima o discurso de seus aliados. Os usuários, embora possuam identidade autônoma, 

organizam-se em torno do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, aliados aos conselhos de 

profissionais de saúde (exceto os médicos) nos âmbitos estadual e municipal. Ainda que 

isso possa obliterar a sua ação, sendo muitas vezes considerados “fantoches” dos 

profissionais de saúde, a estratégia angaria maior capital social (para pressionar o 

governo), político (para terem acesso às instâncias públicas de poder), econômico (para 

organização e incentivo à participação de usuários) e científico (para argumentar frente 

aos grupos que oferecem resistência a reforma, em especial aos médicos).  
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ST 04 - Movimentos sociais em interação com o Estado: dinâmicas e efeitos 

 

 

 

As origens movimentistas de políticas públicas nas áreas de criança e adolescente, 

direitos humanos e saúde1 

 

Monika Dowbor2 (Unisinos) 
Euzeneia Carlos3 (Ufes) 

Maria do Carmo Albuquerque4 (Cebrap) 
 

1. Introdução 

Os movimentos sociais não atuam apenas como desafiadores do status quo, mas também 

como produtores de soluções e alternativas para as políticas públicas. Em geral esse tipo de 

atividade dos movimentos é invisibilizado porque são realizadas em períodos de latência, ou 

seja, fora dos picos de mobilização. Trata-se de projetos experimentais, aqui entendidos como 

tecnologias sociais, nos quais as organizações do movimento geram expertise em torno de 

soluções inovadoras e concretas para os problemas por eles identificados e que traduzem seus 

postulados políticos. O crivo de análise adotado neste capítulo permite vislumbrar o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Trata-se de um trabalho em andamento e portanto sujeito a futuras reformulações. Comentários são bem vindos 
e podem ser direcionados aos e-mails indicados abaixo. 
2!Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UNISINOS, mdowbor@gmail.com  
3! Professora do Programa de Pós- Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito 
Santo euzeneiacarlos@gmail.com  
4!Pesquisadora do Núcleo Democracia e Ação Coletiva do CEBRAP,  mcarmoa@gmail.com 
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movimento não apenas como portador de demandas, mas também como propositor de 

soluções que uma vez reconhecidas como alternativas pelos governos (Kingdon, 1995) podem 

ser incorporadas como instrumentos de políticas públicas (Halpern; Le Galès, 2011). 

Argumentamos que, ao incorporar este prisma de análise, contribuímos à compreensão da 

produção de capacidades estatais (Skocpol, 1992) e, por conseguinte, para especificar os tipos 

de efeitos de movimentos sociais nas políticas públicas. 

O aporte dos atores diretamente vinculados às carências e demandas sociais é mais 

significativo nas áreas em que o Estado não consolidou suas capacidades. Nesse caso, a 

capacidade estatal e o peso do aporte das respectivas burocracias são relativamente menores, 

o que abre potencial espaço para as soluções oriundas da sociedade civil. A título de exemplo, 

podem ser citadas as áreas em que ocorrem mudanças de paradigmas, como a questão 

ambiental, a saúde mental, ou a cura da AIDS, ou onde as metodologias tradicionais se 

mostram falhas, como o combate à mortalidade infantil. Estas são áreas em que se destacaram 

no Brasil as soluções oriundas da sociedade civil.  

Neste capítulo se trata de desvendar o processo de ação coletiva através do qual as soluções 

de origem movimentista se convertem em instrumento de política pública. Em geral são 

projetos piloto que foram experimentados, sistematizados e aperfeiçoados enquanto 

“tecnologias sociais”, e quando capazes de disputar a viabilidade pública diante de outros 

métodos de operação ascendem como “alternativas” para os gestores governamentais, que as 

convertem em “instrumentos” da política. O reconhecimento de uma tecnologia social como 

alternativa considera as capacidades estatais para operar os instrumentos em setores 

específicos. A hipótese é que as tecnologias sociais serão transferidas para dentro do Estado 

transformando-se em instrumentos de políticas públicas e, com isso, desenvolvendo as 

próprias capacidades dos governos em operar a política.  

Importa destacar que as categorias tecnologia social, alternativa e instrumento não são auto-

excludentes, ao contrário, elas se complementam na explicação do processo social que as 

abarca. Muitas vezes a literatura tende a mobilizar essas categorias de modo estanque, 

iluminando certos episódios da institucionalização de uma nova solução (ora tecnologia ora 

alternativa ora instrumento). Todavia, a articulação desses três elementos permite desnudar o 

processo de institucionalização da mudança na política pública. Isso porque valoriza todos os 

momentos do sequenciamento de episódios: tecnologia social (origem societal do 

experimento), alternativa (reconhecimento pelos gestores) e instrumento (incorporação pelo 

Estado como dispositivo de política). Assim, para apreender o processo de mudança na 
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política pública, impulsionado por técnicas societais de solução de problemas, faz-se 

necessário considerar o processo completo que vai desde a criação da tecnologia pelos atores 

sociais até a sua transformação em instrumento de política; intermediado pelo seu 

reconhecimento pelos gestores como alternativa tanto plausível quanto eficaz diante de outras 

opções, alcançando com isso a legitimidade como mecanismo de política pública. Em suma, a 

articulação entre os conceitos de tecnologia social, alternativa e instrumento, em um 

continuum de ação, permite reconstruir o processo social por detrás da transformação de um 

experimento de origem societal em instrumento de política. 

O intuito principal deste capítulo é demonstrar que instrumentos de políticas públicas podem 

ter origem em movimentos sociais, quando esses desenvolvem ações e experimentos 

inovadores que são incorporados como tecnologias sociais, operando na ampliação das 

capacidades do Estado. Em outras palavras, as formas pretéritas de organização da sociedade 

civil contribuem para a mudança institucional e demonstram em que incidem os movimentos 

nas políticas públicas. 

Empiricamente, este trabalho tem como base as campanhas mobilizatórias de três movimentos 

sociais, desenvolvidas ao longo dos anos 1990 e 2000, sejam eles: movimento de defesa da 

criança e adolescente, movimento de direitos humanos e movimento sanitarista. A campanha 

é um momento de visibilidade das ações do movimento social voltadas a um objetivo comum, 

formada por um conjunto de episódios e eventos com sequenciamento, concatenados e 

constituintes do processo de ação coletiva (Tilly, 2006). Os casos analisados apresentam, 

respectivamente: Campanha pela municipalização da política socioeducativa (1999-2008), 

Campanha contra a impunidade e violência (1993-2001); Campanha pela formação de 

recursos humanos no SUS (1996-2001). Em termos metodológicos o estudo enfatiza o 

processo de ação coletiva ao longo de um continuum temporal, reconstruído através da 

articulação entre as categorias de tecnologia social, alternativa e instrumento. 

Operacionalizada mediante análise longitudinal e estudo de casos em profundidade, a 

pesquisa foi construída a partir de ferramentas do método qualitativo, como a pesquisa 

documental no acervo de organizações do movimento e a entrevista semiestrutrada a ativistas, 

em cada uma das campanhas5.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Resta mencionar que este capítulo consiste em subproduto de pesquisa em andamento, intitulada “Efetividade 
dos movimentos sociais nas políticas públicas em perspectiva comparada” realizada com o auxílio financeiro do 
CNPq e da FAPES -Edital Universal 2014.!
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O capítulo segue estruturado em três seções: após esta introdução , a segunda seção discute as 

categorias analíticas mobilizadas para reconstrução do processo social perpassando tecnologia 

social, alternativa e instrumento; a terceira seção apresenta os estudos de casos, delineando a 

construção da tecnologia social pelo movimento, a sua aceitação como alternativa pelo 

governo e a posterior incorporação na burocracia estatal como instrumento de política; por 

fim, discutimos os principais achados do estudo. 

 

2. Da tecnologia social à alternativa e ao instrumento de política pública 

Esta seção apresenta os conceitos de tecnologia social, alternativa e instrumento e discute suas 

contribuições para reconstrução do processo social envolto às origens movimentistas de 

políticas públicas. 

 

2.1. Tecnologias Sociais 

Tecnologia Social (TS) é um conceito gerado no Brasil (Dagnino, 2011) a partir de debates 

críticos, desde as décadas de 1970 e 1980, sobre a relação entre ciência e tecnologia e sobre as 

concepções de “tecnologias apropriadas” (TA). O que ficou conhecido como “movimento 

TA”, caracterizou-se por uma diversidade de denominações6 e se desenvolveu em referência a 

experimentos realizados na Índia e na China (Dagnino; Brandão; Novaes, 2004). Inserido nos 

debates sobre as “teorias do desenvolvimento econômico” (idem, p. 23), o termo TS foi 

construído com base na crítica sobre a inadequação das “tecnologias convencionais” para a 

resolução dos problemas sociais dos países “subdesenvolvidos” ou periféricos.  

O debate sobre as Tecnologias Sociais reemerge no Brasil no contexto dos movimentos de 

“economia solidária”, cooperativismo e empreendimentos autogestionários. Em 2001, surge 

o Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil) 7 e se cria o Prêmio Fundação Banco do Brasil 

de Tecnologia Social. Tendo realizado sua oitava edição em 2015, o Prêmio visa a identificar 

e certificar as tecnologias sociais que compõem o Banco de Tecnologias Sociais (BTS) da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 O “movimento de TA” gerou uma diversidade de denominações, que explicitam aspectos do debate: tecnologia 
alternativa, tecnologia utópica, tecnologia adequada, tecnologia socialmente apropriada, tecnologia 
ambientalmente apropriada, tecnologia ecológica, tecnologia limpa, tecnologia não-violenta, tecnologia não-
agressiva ou suave, tecnologia humana, tecnologia de auto-ajuda, tecnologia popular, tecnologia orientada para o 
povo, tecnologia orientada para a sociedade, tecnologia democrática, tecnologia comunitária, tecnologia 
emancipadora, tecnologia libertária, tecnologia de baixo custo, tecnologia da escassez, tecnologia de 
sobrevivência, tecnologia poupadora de capital etc. (Brandão, 2001, p. 13 apud Dagnino; Brandão; Novaes, 
2004, p. 22). !
7 http://www.itsbrasil.org.br!
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Fundação Banco do Brasil8. Em 2004 a surge a RTS – Rede de Tecnologia Social, que 

articula um conjunto de instituições “com o propósito de contribuir para a promoção do 

desenvolvimento sustentável mediante a difusão e a reaplicação em escala de Tecnologias 

Sociais” e ainda “estimular a adoção de Tecnologias Sociais como políticas públicas9”. 

O conceito relaciona-se com o debate que envolve propostas de “tecnologias alternativas”, 

que são produzidas de forma comunitária e voltadas à inclusão ou transformação social. 

Segundo Dagnino (2011), a definição mais frequente no Brasil entende a Tecnologia Social 

como compreendendo "produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na 

interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social" 

(2011, p. 1-2). A partir desta definição vemos que uma TS incorpora quatro aspectos:  

a. As TS representam “soluções de transformação social”, isto é elas apresentam soluções 

para um problema, na forma como é percebido pela comunidade, organização civil ou 

movimento social. As soluções apresentadas correspondem à sua visão de mundo e à forma 

como entendem que o problema deve ser solucionado. Assim envolvem “conflito e 

negociação entre grupos sociais com concepções diferentes acerca dos problemas e soluções” 

(Dagnino; Brandão; Novaes, 2004, p. 34). É o caso, por exemplo, de distintas soluções para a 

construção de moradias: a possibilidade de esta construção ser realizada por empreendimentos 

populares autogestionários ou apenas por empresas constituídas no mercado.  

Quando as soluções desenvolvidas na forma de TS correspondem a problemas já identificados 

na agenda pública, elas podem transformar-se em instrumentos de políticas públicas: os atores 

sociais que as desenvolvem buscam “viabilizar a construção de políticas públicas que venham 

a favorecer suas demandas e as dos grupos em que estão organizados” (Costa; Dias, 2013, p. 

44 e 45).  

b. Elas são desenvolvidas na interação com a comunidade. Organizações comunitárias, de 

trabalhadores ou de movimentos sociais são essenciais na caracterização de uma TS. A 

“forma de produzir” a TS se define como não “convencional” ou “capitalista”, mas 

comunitária e cooperativa (Dagnino, 2011, p. 6-8). Argumenta-se que há um processo de 

“construção social da tecnologia” (Dagnino; Brandão; Novaes, 2004, p. 34) a qual deve “aliar 

saber popular, organização social e conhecimento técnico-científico10”. O processo de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 http://tecnologiasocial.fbb.org.br!
9 http://www.brasil.gov.br/governo/2010/05/rede-de-tecnologia-social-completa-5-anos-com-investimentos-de-
mais-de-r-300-milhoes!
10 Ver http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/o-que-e/tecnologia-social/o-que-e-tecnologia-
social.htm. !
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construção social da tecnologia envolve a tradição de experiências anteriores dos atores, seu 

repertório histórico de ação, amadurecido e convertido em expertise do movimento social. A 

rede de atores se constitui assim numa comunidade de especialistas. Seguindo o exemplo 

anterior, diversos mutirões autogestionários de construção de moradias populares 

sistematizaram suas experiências articulando-se com engenheiros e arquitetos e construíram 

uma nova expertise na construção de moradias.  

c. Elas são produtos, técnicas e/ou metodologias. Na literatura especializada, predomina a 

compreensão de TS como produto ou técnica para a produção de bens para a sociedade11. É o 

caso das cisternas de captação de água (Costa; Dias, 2013) e da modalidade de mutirões 

autogestionários do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) – Entidades12, que integra a 

política nacional de habitação. Ambas são tecnologias, respectivamente, na forma de produto 

e técnica que produzem bens para a sociedade.  

Outras TS, no entanto, são metodologias ou técnicas de ação social, ou instrumentos para a 

efetivação ou implementação de políticas públicas. É o caso das TS focadas na solução de 

problemas voltados às demandas de metodologia ou gestão nas áreas de educação, saúde e 

meio ambiente, entre outras. Por exemplo, metodologias de atendimento a crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social, ou de prevenção e tratamento da 

dependência química para população de rua, ou ainda de recuperação de matas ciliares de 

nascentes e rios13. Elas também abrangem a introdução de “novos métodos de gestão” de 

trabalhadores ou funcionários públicos, com o objetivo de disponibilizar “um novo bem ou 

serviço para a sociedade” (Dagnino; Brandão; Novaes, 2004, p. 34). Dentro desta tipologia 

estão as TS que são examinadas neste artigo: são metodologias de ação social ou de gestão de 

problemas que disponibilizam serviços correspondentes a demandas públicas.  

d. As TS são reaplicáveis. A reaplicação de uma TS supõe que ela será repensada e 

redesenhada de acordo com as características e circunstâncias econômico-sociais do local e 

tempo onde será desenvolvida. Para tal é indispensável a sistematização das experiências 

piloto desenvolvidas, realizada na coalizão entre atores sociais comunitários e assessores ou 

organizações de assessoria técnico-científicas. Aqui se destacam as premiações de 

experiências exitosas, pois exigem uma descrição sistematizada da experiência, de acordo 

com parâmetros analíticos. A sistematização da TS com critérios técnicos é essencial para que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Fundação Banco do Brasil (2004); Costa (2013).!
12 http://www.caixa.gov.br/Downloads/habitacao-minha-casa-minha-
vida/MANUAL_MCMV_ENTIDADES.pdf. !
13 http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/o-que-e/tecnologia-social/o-que-e-tecnologia-social.htm. !
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ela se apresente como alternativa viável para um problema que está na agenda pública. Ela é 

produzida nas margens, fora do circuito burocrático dos formuladores de políticas, com 

potencial para se transformar em alternativa e, por conseguinte, em uma nova proposta de 

instrumento de política pública. 

 

2.2. De tecnologia social à alternativa para política pública 

Até agora, observamos analiticamente como projetos desenvolvidos pelos movimentos 

sociais, se convertem em tecnologias sociais, quando sistematizados e formalizados. Essas 

tecnologias resolvem problemas concretos em lugares pontuais e podem ser difundidas, mas 

não constituem políticas públicas na medida em que não conformam a ação de governo com 

vistas a resolver um problema público (Secchi, 2010). Uma tecnologia social pode se tornar 

um instrumento de política pública, mas para que isso ocorra é necessário que ela se apresente 

como alternativa aos tomadores de decisão. Ela precisa se tornar visível como solução de um 

problema presente na agenda de governo. A seguir, vamos delinear os principais elementos 

desse processo da transformação de tecnologias sociais em alternativas, baseando-nos nas 

proposições de Kingdon (1995) desenvolvidas para elucidar a etapa de especificação de 

alternativas do ciclo de políticas públicas14.  

Para acompanhar analiticamente esse processo, precisamos deslocar, no primeiro momento, a 

atenção do movimento social para focá-la na ação do governo. Se o governo está em busca de 

uma solução para um dado problema, isso significa que este problema foi incorporado na 

agenda de governo. É importante frisar esse ponto, pois essa situação constitui para os 

movimentos uma oportunidade política para apresentar as suas soluções (ou, na nossa 

nomenclatura, suas tecnologias sociais). Isto quer dizer também que a tecnologia social do 

movimento pode passar a ser uma alternativa para política pública, na medida em que ela se 

propõe a resolver um problema presente na agenda de governo.  

Vamos imaginar que o acesso precário da população à saúde básica nas periferias de grandes 

cidades foi incorporado à agenda do governo no poder. Esse problema obviamente já existia 

há muito tempo, mas estava fora do radar de interesse dos governantes. Na medida em que 

entra na agenda, e este é o resultado do complexo processo de convergência de três fluxos (o 

de problema, político e o de alternativa), conforme mostra Kingdon em sua proposta analítica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Esta etapa é subsequente à de formulação de agenda do governo e anterior à de tomada de decisão. Kingdon 
elabora um esquema analítico e explicativo para a formulação de agenda e especificação de alternativas. !
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para a etapa de formulação de agenda, os atores se mobilizam para apresentar suas formas de 

solucioná-lo. Um novo programa de médico de família? As equipes multiprofissionais? Ou a 

contratação de empresas de saúde para fornecer planos baratos à população carente? Essas 

soluções correspondem a modos diferentes de entender a saúde pública e foram geradas por 

diferentes atores. Kingdon chamará esses atores de comunidade de especialistas (1995, 

p.231). 

Na sua acepção, trata-se de um grupo que compartilha entre si a expertise em uma dada área 

ainda que o conhecimento não implique que comunguem da mesma visão do mundo nem das 

formas de como os problemas têm de ser resolvidos. O importante do ponto de vista analítico 

é que essa comunidade é fornecedora de soluções para os problemas presentes na agenda de 

governo.  

 Antes de entender de que maneira as soluções são apresentadas ao governo como 

alternativas, vale observar que o processo da geração de soluções é de pouco interesse para 

Kingdon: associa-o ao mecanismo de seleção natural e não dispensa a ele nenhuma atenção 

analítica. Nossa proposta analítica ilumina justamente essa parte do processo na medida em 

que mostra a formulação de soluções denominadas tecnologias sociais. Graças a este conceito 

é possível identificar as formas, o processo de incubação e as redes de atores produtores das 

propostas, algo invisibilizados pela categoria de especialistas e pelo foco de Kingdon voltado 

para outra parte do processo, a saber, como as soluções geradas pela comunidade de 

especialistas se tornam visíveis politicamente e se transformam em alternativas consideradas 

pelos políticos e gestores públicos.   

Para que isso aconteça as soluções têm que corresponder a alguns critérios objetivos de 

viabilidade e aderência política e precisam ser apresentadas e divulgadas enquanto 

alternativas. Os critérios abrangem os de viabilidade técnica, mas as alternativas precisam 

possuir ainda a congruência com os valores dos membros da comunidade de especialistas na 

área e com os limites orçamentários, além de obter a aceitabilidade do público e a 

receptividade dos políticos (Kingdon, 1995, p. 232). Os critérios são importantes, mas não 

suficientes. As soluções precisam ser trabalhadas, isto é, apresentadas e defendidas como 

alternativas. Aqui Kingdon destaca analiticamente o papel de empreendedores de políticas 

(policy entrepreneurs) como aqueles que as promovem, estrategicamente, de diferentes 

formas e em diversos espaços entre os quais o autor cita audiências públicas, informações 

vazadas para a imprensa, circulação de papers e discursos (1995, p. 231). É mediante esse 
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trabalho de divulgação e promoção, que as soluções chegam aos tomadores de decisão e 

podem ser cotejadas as alternativas para um dado problema público.  

Kingdon não se refere diretamente a movimentos sociais, mas as duas categorias por ele 

propostas, a de comunidade de especialistas e a empreendedores políticos,  cabem os 

movimentos sociais.  Porque em seu repertório histórico de ação elaboram soluções, como 

especialistas,  para os problemas públicos visando a mudança social, denominadas tecnologias 

sociais e porque  desenvolvem campanhas, acionando para tanto seu repertório de táticas para 

promover suas tecnologias sociais como alternativas. 

Em suma, a agenda de governo, dotada de uma lista de problemas públicos, propicia 

oportunidade para a ação estratégica dos atores, sejam eles individuais ou coletivos, para 

apresentar soluções para os problemas identificados. Para alcançar o estatuto de alternativa a 

ser considerada como plausível pelos tomadores de decisão, a proposta tem que corresponder 

a critérios técnicos e políticos e ao mesmo tempo precisa ser trabalhada, isto é, apresentada, 

divulgada e defendida pelos atores estratégicos. Essas são condições necessárias para que uma 

tecnologia social se transforme em uma alternativa. O esquema analítico aqui apresentado não 

permite dizer qual das alternativas será de fato escolhida e transformada em instrumento de 

política pública, pois essa já é uma etapa diferente, a de decisão política, regida por outras 

dinâmicas.   

 

2.3. A instrumentação da política pública 

Políticas públicas são comumente definidas como um conjunto de ações do governo que 

produzem efeitos específicos, desdobrando-se em planos, programas, projetos e sistemas de 

informação e pesquisa (Souza, 2006). Considerada em sua abrangência a política pública não 

se limita a leis e regras e envolve processos subsequentes após sua proposição ou definição da 

agenda, ou seja, implica também em implementação e avaliação (Idem). 

Neste diapasão, partimos do conceito de instrumentação da política pública, ou seja, “o 

conjunto de problemas colocados pela escolha e uso dos instrumentos (técnicas, métodos de 

operação, dispositivos) que permitem materializar e operacionalizar a política governamental” 

(Halpern; Le Galès, 2011, p. 43). Essa abordagem permite apreender que instrumentos não 

são neutros, sua seleção é profundamente política e produzem efeitos estruturantes. Os autores 

buscam ultrapassar os enfoques funcionalistas que definem os instrumentos tão-somente 

como um conjunto de técnicas à disposição dos governos para implementar seus objetivos 
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políticos. Ao contrário, concebem os instrumentos de política como perpassados por relações 

de poder e conflitos, na medida em que são portadores de valores, de uma interpretação do 

social e de concepções sobre o modo de regulação considerado. 

Em outros termos, os instrumentos de políticas públicas não se restringem a técnicas nem 

meramente à busca de acordos entre governantes e governados sobre meios e objetivos. O 

instrumento é definido como “um dispositivo ao mesmo tempo técnico e social que organiza 

relações sociais específicas entre o poder público e seus destinatários em função das 

representações e das significações das quais é portador” (Lascoumes; Le Galès, 2012, p. 21). 

Essa perspectiva se apóia na desnaturalização dos objetos técnicos, desnudando suas redes 

sociais submersas e iluminando o caráter tanto técnico quanto social dos instrumentos. Nesta 

tradução, os instrumentos são dispositivos técnicos portadores de uma concepção da relação 

entre o Estado e a Sociedade e sustentados por uma acepção da regulação. 

Os instrumentos de políticas públicas podem ser classificados em cinco tipos: legislativos e 

regulamentares, econômicos e fiscais, instrumentos baseados em acordos e incentivos, 

instrumentos de informação e comunicação, e melhores práticas (Halpern; Le Galès, 2011, p. 

49). Esta tipologia considera duas condições, a relação com a política e a sua legitimidade. 

Por exemplo, nos instrumentos associados à informação e comunicação com os cidadãos, tais 

como fóruns consultivos ou conferências de cidadãos, o tipo de relação com a política é a 

“democracia de audiência” e o tipo de legitimidade é a explicação das decisões e 

accountability dos atores (Idem). Os instrumentos de políticas, embora muitas vezes 

associados à implementação da ação pública, podem também ser introduzidos em diversos 

processos como na formulação da agenda, no sistema de informação e banco de dados e na 

avaliação. 

A crítica desta abordagem dos funcionalistas é extensiva aos estudiosos da new governance e 

sua visão dos instrumentos como inovação. Halpern e Le Galès (2011) enfatizam cinco 

elementos restritivos dessa perspectiva: (i) tende a subestimar o papel estruturante das 

relações de poder na escolha e produção dos instrumentos; (ii) assume que a introdução de 

‘novos’ instrumentos produz per si mudanças na política pública, porque baseados na 

eficiência e na democratização do processo de decisão e de implementação; (iii) estabelece 

uma relação entre os instrumentos e o sistema de governança que superestima a novidade 

destes ‘novos’ instrumentos e sua capacidade de inovação no estilo de gestão; (iv) ignora o 

papel desempenhado pelos conflitos durante o processo de elaboração, seleção e integração 

desses instrumentos nos dispositivos existentes e; (v) subvaloriza a permanência de 
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instrumentos ‘velhos’, a sua transformação, a combinação de ‘velhos’ e ‘novos’ e os seus 

efeitos em médio prazo sobre a dinâmica da política pública. 

Diferentemente desta visão que associa os instrumentos seja à sua novidade seja à inovação 

na governança, Halpern e Le Galès (2011) argumentam que os instrumentos, em certas 

políticas públicas, resultam em grande medida de processos de difusão e transferência entre 

Estados nas escalas nacional ou internacional. Especialmente em contextos em que a 

governança opera em vários níveis ou escalas, as escolhas e combinações de instrumentos são 

largamente informadas por formas de instrumentação adotadas em outros níveis de políticas 

públicas. A evolução dos instrumentos de política pública, além de resultar da difusão e da 

transferência pode também ser originária do rearranjo de elementos preexistentes, aos moldes 

de uma combinação entre ‘velhos’ e ‘novos’ instrumentos. A análise longitudinal dos 

instrumentos e sua evolução permite captar suas raízes ao longo do tempo, quando 

elaborados, selecionados e integrados dentro de um repertório de instrumentos pregressos. 

As controvérsias sobre a evolução dos instrumentos de políticas públicas colocam a 

necessidade de analisar a origem dos instrumentos. Por conseguinte, questões específicas de 

sedimentação, inércia e mudança são suscitadas. Importa salientar que o Estado opera sob a 

influência de certo grau de reprodução institucional dado o legado histórico ou os 

instrumentos previamente institucionalizados. Todavia, isso não significa que o espaço para a 

introdução de novos instrumentos e de inovação seja inexistente, ensejando a mudança 

institucional. Na investigação da origem dos instrumentos, Halpern e Le Galès (2011) 

destacam duas dimensões principais, as quais afetam as suas possibilidades de produzir 

mudanças nas políticas públicas. Primeiro, o grau de institucionalização do setor de política e, 

segundo, a autonomia do setor em termos de consistência dos objetivos, competência 

administrativa, capacidade orçamentária e de organização. 

Neste trabalho, porém, ao invés de iluminar as “condições técnico-administrativas” sob as 

quais ocorre a instrumentação da política, buscamos explorar a dimensão societal de alguns 

instrumentos. Nesse intuito, resgatamos a origem movimentista de certos instrumentos de 

políticas públicas, reconstruindo o processo de produção, de difusão e de transferência de 

tecnologias sociais para a esfera governamental. Neste processo, entre a construção da 

tecnologia social e a sua incorporação como instrumento de política pública, o experimento 

alcança sua legitimidade mediante o reconhecido pelos gestores como alternativa tanto 

plausível quanto eficaz diante de outros dispositivos. A articulação entre os conceitos de 

tecnologia social, alternativa e instrumento em um continuum de ação e institucionalização 
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permite reconstruir o processo social por detrás da transformação de um experimento de 

origem societal em instrumento de política pública. 

Em última análise, a acepção de instrumento aqui adotada – enquanto processo de 

instrumentação da ação pública – permite incorporar tanto a dimensão de operacionalização 

da política através do uso de técnicas, métodos e dispositivos quanto a dimensão das relações 

de poder e de conflito que atestam a sua não neutralidade. 

 

3. A origem movimentista de políticas públicas em três movimentos sociais 

Analisamos nesta seção os três casos empíricos em que atividades desenvolvidas pelos 

movimentos são transformadas em tecnologias sociais, elevadas ao estatuto de alternativas e 

depois adotadas como instrumentos de políticas públicas. 

 

3.1 A metodologia de atendimento a Medidas Socioeducativas em Meio Aberto no 

Movimento da Criança e do Adolescente 

Analisamos nesta seção a contribuição do Movimento de Defesa da Criança e do Adolescente 

(MDCA) para criação de metodologias de atendimento a adolescentes que cumprem Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto (MSE/MA). Este atendimento se constitui hoje num 

“Serviço” integrante da Política Municipal de Assistência Social, na modalidade “Proteção 

social especializada de média complexidade”. Esta modalidade de atendimento se assenta, no 

município de São Paulo, em uma expertise desenvolvida pelo MDCA, denominada Liberdade 

Assistida Comunitária (LAC). 

O MDCA, desde o processo Constituinte e as lutas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) lutou pelo ideário garantista, que tem como foco principal a redução drástica do 

confinamento de crianças e adolescentes em instituições fechadas, o que inclui o direito à 

convivência familiar e comunitária e, em consequência, propõe o atendimento de adolescentes 

infratores em meio aberto e no município de residência da família.  

Coerente com este ideário, uma das organizações do movimento, a Pastoral do Menor, 

desenvolveu, a partir dos anos 1980, ainda vinculados ao antigo sistema menorista 

coordenado pelas Febens, Projetos de Liberdade Assistida Comunitária (LAC), criando 

metodologias de atendimento fundadas no ideário garantista, que trata o adolescente infrator 
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como sujeito de direitos, e no papel fundamental da comunidade como meio para a sua 

integração à sociedade.  

Na cidade de São Paulo, os Projetos de LAC surgiram a partir das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs) onde participavam ativistas do MDCA (Santos, 2009, p. 24). Também 

participavam técnicos dos Programas de atendimento em meio aberto desenvolvidos pela 

Febem, como o Programa de Liberdade Vigiada, anterior ao ECA, limitado a “vigiar” os 

infratores através do procedimento de assinar semanalmente um formulário e sem 

desenvolver atividades socioeducativas (Paula, 2011, p. 88). A LAC desenvolveu 

metodologias de trabalho comunitário, já usuais nas CEBs, como a construção de vínculos 

com as famílias da região através de grupos de reflexão realizados em suas casas, onde se 

identificam os problemas sociais da comunidade, entre os quais aparecem os adolescentes 

internados na Febem, os quais, assim como suas famílias, passam a ser visitados por casais da 

comunidade (Santos, 2009). 

A LAC se constitui então em um método de atendimento em meio aberto aos adolescentes 

que cumprem medidas socioeducativas. Ela se compõe de diversas metodologias de ação 

social e instrumentos de monitoramento, entre os quais se destacam, conforme Santos (2009, 

p. 31-54): - a metodologia de acompanhamento do adolescente “em dupla”, por uma equipe 

multidisciplinar; - a definição de formatos e conteúdos de oficinas coletivas; - metodologias 

de trabalho com família e comunidade incluindo atividades em horário noturno e fins de 

semana; - procedimentos de relação com o judiciário e com os promotores, incluindo a 

relação dos mesmos com a comunidade; - procedimentos de capacitação e de apoio 

psicológico da equipe. Criou-se ainda um instrumento denominado “Proposta de Vida”, uma 

planilha ou roteiro de planejamento e metas para o adolescente, com participação do mesmo, 

dos técnicos e da família, que se constitui em instrumento de monitoramento do cumprimento 

da Medida e é usada pelo Juiz para avaliar o seu encerramento. Desenvolveu também 

metodologias de atuação em rede no território, incluindo a relação entre o Programa das 

Medidas (LAC) e outros Programas públicos ou comunitários que visam à inserção do 

adolescente na vida social (p. 35). Assim se criaram mecanismos que vieram a se constituir no 

que hoje se denomina “rede de apoio no território”. 

A LAC foi reaplicada inicialmente em algumas regiões de São Paulo, como Belém e 

Sapopemba, coordenada pela Pastoral do Menor. Esta Pastoral se expandiu para o âmbito 

nacional, beneficiando-se das estruturas da Igreja Católica e do apoio técnico com o qual ela 

conta, na pessoa de padres, freiras e profissionais como assistentes sociais, psicólogos, 
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educadores etc. Estes fatores possibilitaram a sistematização da experiência que se consolidou 

em 2002, quando se apresentou ao Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente) e à Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH/PR) um Projeto que veio a 

ser executado em 20 estados brasileiros, entre 2002 e 200715. Deve-se notar, neste processo, a 

participação de técnicos da Febem que contribuíram para que o desenho das propostas 

ganhasse adequação e viabilidade técnica (Paula, 2011; São Paulo, 2004; Passamani, 2006), 

vindo assim a se constituir numa tecnologia social (TS) consolidada. 

O desenvolvimento e consolidação da LAC, como metodologia de atendimento em Meio 

Aberto aos adolescentes que cumprem Medidas Socioeducativas ocorreu no período em que 

este atendimento veio a se tornar uma atribuição dos municípios. Esta atribuição entra na 

agenda pública a partir do ECA (1990), que define a municipalização como diretriz para as 

políticas de atendimento dos direitos da criança e adolescente (art. 88) e que afirma o direito à 

convivência familiar e comunitária (art. 19). É só em 2004, porém, que começa a ganhar 

contornos de política pública, integrando a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e, 

em 2006, o Sinase (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo). O Sinase tem duas 

normativas legais, de 2006 e 2012, as quais, no entanto, não definem instrumentos para a 

implementação da política em meio aberto nos municípios.  

Os órgãos executores da PNAS (que foi definida a partir de 2004/2009 como executora da 

política de Medidas em Meio Aberto) não possuíam competência técnico-administrativa para 

executá-la, em seus distintos âmbitos, seja o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) ou 

as Secretarias estaduais e municipais de Assistência Social. Tais órgãos não possuíam 

legislação (normativas, portarias) suficiente, nem agências públicas, burocratas habilitados 

para executar a política, nem metodologias de execução, monitoramento e avaliação desta 

política, ainda em vias de gestação. 

Embora na agenda pública desde o ECA, a diretriz da municipalização do atendimento em 

meio aberto ganha urgência quando União, estados e municípios são pressionados por 

relatórios dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e de órgãos de 

pesquisa como IPEA e ILANUD, que destacam a superlotação e os maus tratos nas unidades 

de internação, bem como a morosidade no processo de municipalização e implantação do 

Meio Aberto. É neste contexto que a alternativa elaborada pelo MDCA, a LAC, entra em 

pauta. Como vimos, o movimento havia construído uma expertise sobre o acompanhamento 

de Medidas em Meio Aberto, com conhecimentos e capacidades que os municípios (inclusive 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Ver sistematização do Programa de LAC, desenvolvido entre 2002 e 2007 em Pastoral do Menor (2010). 
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São Paulo), não possuíam, constituindo-se assim numa comunidade de especialistas capaz de 

oferecer uma alternativa para a construção da política pública.  

Os projetos de LAC foram implementados através de convênios estabelecidos com as Febens 

e prefeituras municipais, tanto em São Paulo quanto em outros estados. Ganharam assim 

visibilidade nacional e espaço político especialmente através de relações de proximidade com 

os Conselhos, especialmente o Conselho Nacional, Conanda, com algumas prefeituras e com 

a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) do governo Lula (PT).  

Na capital de São Paulo, a Secretária de Assistência Social Aldaíza Sposati (PT), que integra 

também a comunidade acadêmica que elaborou e lutou pela criação e implantação da PNAS, 

chama um ativista do Movimento para coordenar o processo de municipalização da política. 

A Pastoral do Menor e outras organizações do MDCA como os Cedecas Sapopemba, Paulo 

Freire, Interlagos e Belém, entre outras, constituem então uma Articulação de organizações da 

sociedade civil que, juntamente com órgãos governamentais, coordenados pela Secretaria de 

Assistência Social (SAS) do município formam uma coalizão de atores que constitui uma 

“Comissão Interinstitucional16” e elabora, em 2003, uma “Proposta de Municipalização” e um 

Projeto Piloto, no período inicial da campanha do movimento pela municipalização (São 

Paulo, 2004, p. 104). 

No entanto, somente em dezembro de 2004 o governo consegue aprovar o Projeto Piloto. Este 

incorpora diversos instrumentos para a implementação da política socioeducativa 

provenientes da metodologia de LAC, especialmente os atendimentos grupais incluindo 

familiares, as visitas domiciliares e a articulação com outros serviços públicos e entidades 

comunitárias (São Paulo, 2004, p. 113). Destaca-se ainda o instrumento “Proposta de Vida”, 

que veio a se constituir no instrumento da política denominado “PIA” – “Plano Individual de 

Atendimento” (criado pela Lei que institui o Sinase, de 18/01/2012). 

A então prefeita Marta Suplicy (PT) perde as eleições em 2004 e é substituída por José Serra 

e a seguir Gilberto Kassab (PSDB). A coalizão de defesa de uma política socioeducativa 

garantista se desfaz. O Projeto Piloto é executado em 2005, pelo novo governo, e se tornam 

contínuas a partir de então as lutas da Articulação para resistir ao desfiguramento do Projeto 

original, que atinge duramente os recursos humanos e as rubricas orçamentárias para o 

trabalho com a família e comunidade. Nestas lutas, vigorosas nos anos 2007 a 2010, a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 A Comissão Interinstitucional se constitui em 2002, integrada pelas organizações do movimento, pelos 
Conselhos da Criança e Adolescente e de Assistência Social, Comissão de Conselheiros Tutelares, representantes 
das secretarias estaduais e municipais de Assistência Social e Educação, Febem, Unicef, Ministério Público e 
Tribunal de Justiça (São Paulo, 2004, p. 103). !
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Articulação se apoiou nos Fóruns do movimento, nos Conselhos (CMDCA, COMAS, 

Conselhos Tutelares), quando integrados por conselheiros defensores do paradigma garantista 

e em alguns setores do Poder Judiciário, Defensoria pública e Ministério público que 

defendiam as diretrizes garantistas. 

 

3.2. O Movimento de Direitos Humanos e o Banco de Dados da Violência 

O Movimento Estadual de Direitos Humanos (MEDH) do Espírito Santo possui um histórico 

de lutas sociais que remonta a década de 1980 com a criação, em 1984, do Centro de Defesa 

de Direitos Humanos da Serra (CDDH) e do Movimento Nacional de Direitos Humanos 

(MNDH-Leste I). Somam-se outras duas importantes organizações do movimento, formadas 

na década de 1990, o Centro de Apoio aos Direitos Humanos (CADH) e o Conselho Estadual 

de Direitos Humanos (CEDH), além de grupos religiosos, sindicais e partidários. Este 

movimento notabilizou-se nas quatro últimas décadas na defesa dos direitos humanos pelo 

uso de um repertório de ação coletiva recorrente e histórico (Tilly, 2006; Tarrow, 1997), qual 

seja, a denúncia fundada em relatórios, dossiês e bancos de dados. É com base em práticas de 

pesquisa-ação que o movimento reúne fontes de informações diversificadas para dar 

visibilidade à temática dos direitos humanos e ao clamor reivindicado. Técnicas de coleta de 

dados, arquivamento, sistematização e análise de documentos como matérias de jornais e 

depoimentos dão origem a dossiês, relatórios e bancos de informações que expressam o 

enquadramento interpretativo do movimento acerca da injustiça social e de suas soluções. A 

elaboração de informação sistematizada acerca da realidade, sob o prisma dos direitos 

humanos, fez-se imperativa em diferentes contextos onde problemas e injustiças ocorriam de 

modo encoberto ou ocultado no (pelo) Estado, Sociedade e Mídia. A informação 

coletivamente construída pelos ativistas possui assim uma dupla motivação: (a) funcionar 

como chave interpretativa das injustiças sociais, suas origens, consequências e soluções para o 

movimento em si e, (b) conferir visibilidade política, social e moral às injustiças até então 

encobertas. 

As técnicas e metodologias utilizadas pelo movimento na elaboração de denúncias fundadas 

em dados confiáveis da realidade social constituem tecnologias sociais, cuja origem na 

sociedade civil se nutre de experimentos, aprendizados e compartilhamentos de saberes 

populares acumulados ao longo da sua trajetória. Nesta seção identificamos o Banco de Dados 

desenvolvido pelo MEDH durante a Campanha Contra a Impunidade e Violência como uma 
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tecnologia social, a qual mediante seu reconhecimento pelo Estado como alternativa, passa a 

ser convertida em instrumento de política pública. A reconstrução deste processo de 

elaboração da metodologia do Banco de Dados como tecnologia social e sua instrumentação 

serão conduzidas com mais vagar. 

Lançada em Vitória, no dia 19 de agosto de 1993, pelo Movimento Nacional de Direitos 

Humanos (MNDH), a Campanha17 emergiu contra o contexto generalizado de violência, 

impunidade e crime organizado. As bases de sustentação do crime organizado estavam em 

instituições do Estado (poderes executivo, legislativo e judiciário) e da sociedade (Escuderie 

Detetive Le Cocq, União Democrática Ruralista-UDR e máfia do jogo de bicho). Conhecida 

no Espírito Santo como “Esquadrão da Morte”, a Le Cocq foi apontada como executora de 

vários assassinatos, como de líderes de movimentos sociais, defensores de direitos humanos, 

sindicalistas rurais e políticos locais, além de crianças e adolescentes em situação de rua 

(Bittencourt, 2014). Pesam ainda contra essa organização paramilitar as acusações de 

obstrução de investigação de crimes, intimidação, ameaças e eliminação de testemunhas.  

Em sua origem, a campanha sustentou-se na articulação de uma rede de cerca de 40 entidades 

capixabas (movimentos sociais, de direitos humanos, sindicais, religiosas e partidárias), 

promotoras do Fórum em Defesa da Vida e do Fórum das Entidades do Campo e da Cidade 

(Carlos, 2014). Seu momento de maior visibilidade consistiu na criação do Fórum Permanente 

Contra a Violência e a Impunidade – Reage Espírito Santo, em 1999, que articulou setores da 

sociedade civil e da sociedade política. A campanha teve como principais desfechos, nos idos 

de 2000, o pedido de intervenção federal no estado, a CPI do narcotráfico e a dissolução do 

crime organizado representado pela Escuderie Detetive Le Cocq. 

Em grande medida, as denúncias postuladas pelo movimento durante esta campanha tiveram 

como suporte as informações do Banco de Dados. Com base nele o movimento organizou 

diversas ações de posicionamento nos órgãos governamentais e audiências públicas, 

impetrando acusações e cobrando providências. A motivação para o desenvolvimento desta 

tecnologia social reside no não acesso ou na inexistência de estatísticas, mapas e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Precedem o lançamento da Campanha alguns eventos marcantes: realização de audiência pública com o 
secretário de segurança pública (03/05/1989); passeata contra a violência, organizada pela Arquidiocese de 
Vitória, em virtude do assassinato do ativista de direitos humanos Padre Gabriel Maire (23/12/1990); denúncia 
sobre a situação de violência no estado entregue pelo Fórum em Defesa da Vida, em forma de relatório, ao Papa 
João Paulo II na ocasião de sua vinda à Vitória, contendo crimes no campo, extermínio de crianças e 
adolescentes, crime organizado, ameaças e a retrospectiva histórica do movimento de direitos humanos da Serra 
(19/10/1991); seminário do Fórum em Defesa da Vida (29/03/1992); assassinato do adolescente Jean Alves da 
Cunha, ativista do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), em 1992; seminário do 
MNDH-Leste I (06/12/1992); reunião no CDDH na qual se delibera pelo lançamento da Campanha 
(03/08/1993). 
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levantamentos nos órgãos estatais de justiça e segurança pública a respeito da violência, da 

impunidade e dos crimes insolúveis. O movimento identificava cognitivamente uma situação 

de grave injustiça, todavia, invisibilizada na sociedade e sobre a qual não havia informações 

sistematizadas e de livre acesso. Neste propósito, a tecnologia do Banco de Dados é parte da 

construção da campanha em si e a esta ofereceu sustentação, porque seu conteúdo confrontava 

os poderes constituídos vinculados ao crime organizado.  

Denominado Banco de Dados Sobre Violência – Perfil dos homicídios no ES, sua 

metodologia foi desenvolvida na interação com organizações do movimento de direitos 

humanos, ativistas e apoiadores, tendo no MNDH e na UFES importante sustentáculo. O 

projeto tem origem no MNDH e no Espírito Santo foi coordenado pelo CDDH da Serra, com 

continuidade expressiva ao longo dos anos noventa. Seu primeiro relatório data de 1994, 

seguido por edições anuais18. A parceria com a UFES fora firmada desde o início de sua 

implementação, conquanto restasse sem institucionalidade e dependente de iniciativas de 

alguns professores dos departamentos de Serviço Social, Filosofia e Geografia que o 

incluíram em seus projetos de pesquisa. À época o movimento reiterou o papel fundamental 

do Banco de Dados para corroborar as denúncias da campanha, cujos resultados objetivavam 

confrontar as estatísticas oficiais sobre a violência e instrumentalizar novas políticas públicas 

de garantia dos Direitos Humanos. 

O movimento investiu em seminários e treinamentos de seus ativistas e apoiadores para 

análise dos dados do Banco, elaborado a partir de duas fontes principais: recortes de jornais e, 

por vezes, dados fornecidos pelo IBGE. Esta tecnologia social originária da sociedade civil 

possui sua gênese no repertório de ação coletiva pregresso do movimento, caracterizado pela 

elaboração de relatórios e dossiês de denúncias com base em pesquisa em fontes jornalísticas, 

conforme dito. O Banco de Dados permitiu um diagnóstico mais complexo sobre a violência 

no estado em virtude do cruzamento de informações de diversas fontes jornalísticas; resultado 

notável dado que as estatísticas criminais da Política Civil e da Polícia Militar eram 

separadas, não havendo integração entre suas bases de dados. 

O potencial de reaplicação é um traço desta tecnologia social. Após o experimento inicial de 

sistematização pelos acadêmicos da universidade, o Banco de Dados passou a ser considerado 

uma alternativa frente a outras metodologias pelo governo do Espírito Santo. A aceitabilidade 

governamental do Banco de Dados como alternativa foi motivada pela não credibilidade das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Datam de 02/12/1993 e de 04/01/1994 as reuniões entre CDDH e MNDH onde se decidiu pela implementação 
do banco de dados sobre a violência, a ser desenvolvido pela campanha. 
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informações oficiais sobre a violência e a não unificação das fontes estatais das estatísticas 

criminais, afora sua viabilidade técnica, orçamentária e de recursos humanos. Mas não 

somente. Também ocorreu em um contexto de oportunidades políticas, em dois aspectos: a) 

abertura da agenda política governamental – expressa na permeabilidade do Estado quanto ao 

problema para o qual o movimento apresentava uma solução alternativa e; b) aliados 

poderosos no Estado a partir da nova composição do executivo estadual, pela permanência de 

parlamentares aliados no legislativo e pela ocupação de cargos públicos por ativistas de 

direitos humanos. Esta mudança na composição partidária e governamental deu-se pela 

ascensão de Vitor Buaiz do PT ao governo do estado (1995 a 1998). O contexto foi 

fortalecido com a presença de ativistas dos Direitos Humanos em cargos públicos, como Perly 

Cipriano (PT) na condução da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (SEJUC) e Ana 

Caracoche (CDDH) no recém-criado Núcleo de Direitos Humanos (NDH).  

A tecnologia social do Banco de Dados mediante seu reconhecimento pelo Estado como 

alternativa foi incorporada como instrumento de política pública, nas questões de segurança 

pública e de direitos humanos. Em particular, o reconhecimento da legitimidade da tecnologia 

social como alternativa deu-se, como acentuado, no contexto de abertura das instituições 

políticas, mas também no momento de pico da campanha, de acirramento das denúncias e 

cobranças pelo movimento de direitos humanos. Esse amparado em ampla rede de apoiadores 

da campanha através da coalizão reunida no Fórum Reage ES, composta por atores da 

sociedade civil e da sociedade política.  

A partir desta transferência do Banco de Dados para o NDH da SEJUC, o dispositivo assume 

uma institucionalidade paulatinamente crescente. No primeiro momento (1997 e 1998), os 

relatórios passam a ser elaborados no NDH, porém mantendo a assessoria acadêmica dos 

professores universitários já vinculados ao projeto. No segundo (1999), é formalizado um 

Termo de Cooperação Técnica entre SEJUC, UFES e MNDH para elaboração do Banco de 

Dados da Violência. Na universidade o projeto foi sediado no NEVI (Núcleo de Estudos, 

Pesquisa e Extensão sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos), criado no 

mesmo ano, como iniciativa da Assessoria de Projetos Especiais da Reitoria e logo em 

seguida se institucionalizou, em 2000, como programa da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). 

Nesta cooperação técnica a SEJUS era responsável pelo fornecimento dos jornais e 

remuneração dos estagiários e, através do NDH, da seleção das matérias posteriormente 

encaminhadas para sistematização, processamento e análise no NEVI. Os relatórios 

produzidos resultaram na publicação de dois boletins da Revista Cidadã pelos integrantes do 

Anais III Encontro PDPP -  Página 129



!
!

! 20!

Termo (NEVI, MNDH e SEJUC). Na avaliação da coordenadora do projeto no NEVI, 

professora Eugênia Raizer, os relatórios do Banco de Dados ganharam em qualidade 

estatística e analítica, contribuindo com a instrumentação da política pública19. 

No Estado, a unificação das estatísticas criminais em um banco de dados integrado, que 

agrega uma fonte diversificada de órgãos da segurança pública, e inclusive, em algumas 

situações, da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), consiste em importante resultado desta 

conversão da tecnologia social em instrumento de política. Importante marco nesta 

instrumentação da política foi a criação do CIODES (Centro Integrado Operacional de Defesa 

Social), em 2004, possibilitando a produção de um banco de dados único da Polícia Militar, 

Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Civil municipal de Vitória, Secretaria de 

Justiça e Polícia Rodoviária federal. Em acréscimo, o Instituto Jones dos Santos Neves 

(IJSN), órgão estatal de pesquisa e planejamento, incorporou o tema da violência como um 

dos indicadores sociais do Espírito Santo20.  

 

3.3. Do país de doutores ao país de médicos: o Movimento pela Reforma Sanitária e a 

formação de recursos humanos em saúde   

A formação de recursos humanos para o sistema público de saúde pode soar como termo 

meramente técnico ou gerencial. Mas o Movimento pela Reforma Sanitária, em sua luta pelo 

acesso universal à saúde como direito dos cidadãos e dever do Estado, adotou essa estratégia 

desde o início de sua atuação, nos anos 1970. Os próprios ativistas eram formados em 

departamentos e cursos de perfil alternativo ao modelo de formação voltado para o prestigioso 

mercado de medicina liberal e sabiam que sem quadros preparados para atuar na 

especificidade da rede pública e seus usuários, o futuro sistema se tornaria frágil e vulnerável.  

Assim, ao longo de décadas desenvolveram diversas atividades de formação alternativa em 

experiências piloto ou na margem do sistema educacional. Duas delas se destacam: o Projeto 

Integração Docente-Assistencial (IDA) do início dos anos 1980 e o programa “Uma Nova 

Iniciativa na Educação dos Profissionais de Saúde: união com a comunidade” (UNI) do início 

dos anos 1970.  A ideia destes Projetos consistia em alinhar a formação dos futuros 

profissionais de saúde (universidades) às necessidades de saúde da população (comunidade) e 

dos serviços públicos (administração pública) no interior do marco de uma visão pública, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Entrevista concedida à pesquisadora em 12/12/2016. 
20 O IJSN, no período de 2001 e 2006, produziu Boletins de Segurança; em 2008, produziu o Atlas da Segurança 
Pública e; a partir de 2010, o boletim Informações Criminais Espírito Santo. 
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comunitária e coletiva de saúde (Pires-Alves; Paiva, 2006). Os Projetos iam totalmente na 

contramão do modelo em vigência nas escolas de medicina, marcado pelo modelo 

biologizante e curativo.  

Em função da metodologia de trabalho do financiador, a Fundação Kellogg, desde o início 

dos projetos foi implementado um sistema de avaliação e sistematização dessas experiências, 

por meio de encontros anuais entre os coordenadores dos projetos em suas respectivas 

universidades (Barbieri, 2006: 49). Com a sistematização, os projetos se transformavam em 

tecnologias sociais que expressaram a expertise do movimento sanitário na criação de uma 

proposta de formação dos profissionais de saúde com uma visão de saúde pública, 

comunitária e coletiva. Os encontros realizados se transformaram, influenciados pelo contexto 

da transição democrática e da mobilização do próprio Movimento pela Reforma Sanitária, em 

encontros de debate e articulação políticos, organizados anualmente (Barbieri, 2006, p. 49), 

conformando um “movimento para a formação de novo profissional de saúde”.   

Em 1996, o movimento ganhou um impulso organizacional: durante o Seminário Nacional 

sobre a Formação de Recursos Humanos em Saúde foi constituída a Rede Unida. Foi 

proposto, durante o evento, que a Rede passasse a incorporar não só os Projetos, mas 

universidades e outras instituições de pesquisa e ensino.  

A relação com a Fundação Kellogg, os encontros de sistematização e avaliação dos projetos 

piloto e a ampliação do movimento através da Rede Unida robusteceram a tecnologia social, 

consolidando o seu desenho de forma a convertê-la em “propostas inovadoras em formação e 

capacitação de recursos humanos” coerentes com os princípios do SUS e com pessoas que 

compartilhassem “o desejo de promover mudanças nos modelos de ensino e de atenção à 

saúde no Brasil” (Rangel; Vilasbôas, 1996, p. 16 e 18).  

No caso de cursos superiores, as linhas norteadoras dessa formação desenvolvida pelo 

Movimento foram transformadas, em 2001, em diretrizes curriculares nacionais a serem 

adotados em todos os cursos de medicina. 

A possibilidade de mudança na política pública se abriu com a reformulação das diretrizes 

curriculares dos cursos superiores promovida pelo Ministério da Educação (MEC) aberta à 

sociedade civil. Essa oportunidade de discussão sobre as novas Diretrizes Curriculares dos 

cursos superiores foi possibilitada pela reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) que culminou na Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A inovação consistiu no 

abandono do sistema de currículos mínimos nos quais eram detalhadas as disciplinas que 
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devem compor cada curso e na adoção de linhas gerais capazes de definir quais as 

competências e habilidades que se deseja desenvolver nos cursos em cada contexto. O MEC 

abriu, em 1997, um edital no qual convidava as instituições de ensino superior e suas 

entidades representativas a apresentarem propostas para as novas diretrizes curriculares dos 

cursos de graduação que iriam substituir os rígidos currículos mínimos que pautavam a 

formação no país. 

A informação sobre a abertura do edital foi compartilhada numa das oficinas organizadas pela 

Rede Unida, e o coletivo decidiu explorar essa possibilidade (Feuerwerker, entrevista, 2012). 

Ao preparar a proposta, a Rede aproveitava o acúmulo das experiências já sistematizadas e 

compartilhadas dos projetos UNI e IDA para respaldar e legitimar sua proposta. 

A transformação desta tecnologia social em alternativa de política pública envolveu um 

processo complexo. A Rede Unida chamou para se posicionarem a favor de sua proposta 

importantes e reconhecidas organizações do campo, tais como a Associação Brasileira de 

Educação Médica (ABEM), a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), a Coordenação de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, o 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) e diferentes universidades (Feuerwerker et al., 2000, p. 15).  

Não havia garantias no Edital de que as propostas fossem de fato consideradas pelas 

Comissões de Especialistas do MEC, e essas, como logo percebeu a Rede Unida, que estava 

acompanhando o processo passo a passo, não levaram em conta as contribuições enviadas. A 

Rede exigiu a mudança na composição das Comissões e, para tanto, recorreu à influência e 

posição institucional que o Conselho Nacional de Saúde tinha diante do Conselho Nacional de 

Educação. A negociação se desdobrou em uma série de audiências públicas apresentadas 

como exigência do setor de saúde. Por meio delas, o processo, antes limitado ao envio das 

propostas, tornou-se mais aberto à influência dos atores articulados em torno da Rede Unida. 

Três anos depois, por decisão das instâncias competentes que eram a Câmara de Educação 

Superior (CES) e o Conselho Nacional de Educação (CNE), as diretrizes curriculares para o 

ensino em Medicina, Enfermagem e Nutrição foram homologadas em 2001. As novas 

diretrizes curriculares aprovadas pelas instâncias competentes do Ministério da Educação 

refletiam o perfil de formação em curso nas duas experiências piloto, desenvolvidas pelos 

ativistas do Movimento Sanitário. Na avaliação do Movimento, havia “enormes 

coincidências” entre o aprovado e a proposta da Rede Unida (Almeida, entrevista apud Olho 

Mágico, 2001). A tecnologia social elaborada pelo movimento fora aceita como alternativa de 
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política, convertendo-se nas diretrizes curriculares, instrumento da política de formação de 

pessoal em saúde, coerente com a visão do movimento sanitarista.  

O objetivo geral das diretrizes não deixava dúvidas quanto ao redirecionamento da formação 

ao encontro das necessidades do Sistema Único de Saúde: “construir perfil acadêmico e 

profissional com competências, habilidades e conteúdo, dentro de perspectivas e abordagens 

contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com referências nacionais e 

internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e resolutividade, no Sistema Único 

de Saúde (SUS), considerando o processo da Reforma Sanitária Brasileiro” (Parecer 

CNE/CES nº. 1133).  

 

 

Conclusão 

Os instrumentos de políticas públicas podem ter origem em tecnologias sociais oriundas de 

movimentos sociais, quando essas são reconhecidas pelos gestores governamentais como 

alternativa frente a outros dispositivos. Eis o argumento geral deste capítulo. A incorporação 

da tecnologia social como instrumento é permeada pelas concepções de regulação, de 

governança e de soluções que condicionam as relações de poder entre Estado e sociedade 

(Halpern; Le Galès, 2011). Mas não somente. Dois pontos merecem um especial destaque à 

guisa da conclusão.  

Em primeiro lugar, os casos aqui apresentados, apesar das diferenças em termos de setores de 

políticas públicas e das características dos movimentos, evidenciam as atividades do 

movimento desenvolvidas nos períodos de latência como altamente articuladas tanto aos seus 

objetivos políticos quanto  às suas mobilizações. A construção dessas atividades mostra o 

processo de tradução dos objetivos políticos dos movimentos, contidos no seu enquadramento 

interpretativo, em projetos desenvolvidos pelos próprios atores societais, em que pese  seu 

protagonismo no desenho e na implementação dessas práticas. Focar nesse tipo de atuação 

dos movimentos nos permite olhar para o período de latência não como momento de 

desmobilização, mas de criação, efervescência, inovação e produção cultural (Melucci, 1996), 

intimamente ligado aos momentos de mobilização.  

Em segundo lugar, o estudo da origem movimentista de políticas públicas demonstrou sua 

relação com outros elementos, ainda que não seja objetivo desta análise encontrar nexos 
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causais. A análise empírica aqui realizada  parece apontar para duas condições necessárias 

para que a tecnologia social desenvolvida pelo movimento se converta em alternativa e desta 

para instrumento de política pública. Os casos mostram a importância da formação de 

coalizão de defesa, isto é, a ampliação de redes do movimento com a inclusão de novos atores 

e organizações em torno de seu objetivo político específico. Com isso, os movimentos 

aumentam as chances de incidência de sua ação, pois a variedade de atores na coalizão não só 

atribui maior legitimação à sua atuação, mas também constitui maior diversidade de 

estratégias e de oportunidades de acesso ao Estado.  

Obter e construir pontos de acesso ao Estado é  a segunda condição necessária para que o 

movimento eleve sua tecnologia social ao estatuto de alternativa a ser considerada pelos 

gestores públicos. Ainda que a agenda de governo contemple a causa pleiteada pelo 

movimento, nada garante que sua tecnologia seja considerada como alternativa viável. Para 

que isso aconteça, mostram nossos casos, é preciso que o movimento possa acessar o Estado 

de modo a influenciar os processos decisórios. Este é o caso do Movimento Sanitarista que 

pede a convocação de audiências públicas para tornar o processo decisório transparente. Outra 

forma de aumentar a permeabilidade do Estado é a ocupação de cargos de governo pelos 

militantes de movimentos no caso da municipalização da política socioeducativa e da 

incorporação do banco de dados da violência. 

Esta análise iluminou as origens movimentistas de certas políticas públicas e os processos por 

meio dos quais as soluções desenvolvidas pelos movimentos  e representadas como 

tecnologias sociais, são elevadas ao estatuto de alternativas e depois adotadas como 

instrumentos de políticas públicas. Para além do esquema analítico aqui proposto, surge da 

análise um achado de caráter normativo. Os movimentos sociais possuem uma coerência entre 

os momentos de mobilização, nos quais erguem e agitam os estandartes de seus objetivos 

políticos e aqueles, menos visíveis, nos quais produzem as ações que traduzem esses objetivos 

em soluções para problemas concretos. Trata-se de uma coerência que talvez possa inspirar 

outros atores políticos cuja legitimidade tem sido posta em questionamento bem como chamar 

a atenção de gestores públicos para as alternativas que nascem da vontade de mudar o mundo 

ao redor.  
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Atuando nas fronteiras: o MST e a implementação do Programa de Aquisição de 

Alimentos na Região Metropolitana de Campinas 

 

RESUMO: 

Buscado colaborar com o conjunto de trabalhos que investigam interações 

socioestatais pela chave da política pública, investigaremos a atuação do Movimento 

dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 

Participar da implementação de política pública é uma demanda histórica dos 

movimentos sociais, no entanto, os problemas e imprevistos que surgem ao longo do 

processo exigem aprendizado e criatividade por parte das organizações sociais. Neste 

trabalho apresentaremos como o MST atuou nos debates que originaram o PAA, em 

2003, e investigaremos como recursos e repertórios têm sido mobilizados por 

cooperativas ligadas a rede do movimento durante a implementação do programa, ao 

atuarem como mediadoras entre Estado e famílias agricultoras. Para isso, vamos 

revisar trabalhos produzidos sobre a criação e implementação do PAA e entrevistar 

atores estatais e sociais que executam esse programa. Dados preliminares mostram 

significativa variação nos arranjos feitos entre cooperativas e movimento, e apontam 

que a proximidade com o MST pode beneficiar ou dificultar a atuação das 

cooperativas, dependendo da fase da política pública em que se encontram. 

Palavras-chave: MST – implementação – PAA 

 

Introdução  

O s campos de estudos da participação e dos movimentos sociais produziram 

avanços significativos no que diz respeito à análise da interação entre Estado e atores 

sociais, ao afirmar alguns pressupostos centrais: o reconhecimento da 

heterogeneidade interna do Estado e da sociedade civil, que implica superar uma 

visão dicotômica (DAGNINO, 2000; DAGNINO, OLVERA e PAMFICHI, 2006; ABERS 

e VON BÜLOW, 2011; SILVA e OLIVEIRA, 2011); entender que o contexto importa, 

pois os atores sociais atuam em contextos específicos que conformam diferentes 

possibilidades e constrangimentos para a ação coletiva (ABERS, SERAFIM e 

TATAGIBA, 2013; TEIXEIRA, 2013); e a multiplicidade das estratégias mobilizadas 

pelos atores sociais nas suas interações com o Estado com o objetivo de provocar 

mudanças - por exemplo, movimentos sociais não atuam apenas contra o Estado, mas 

também com o Estado, ocupando espaços de participação institucional, e como 

Estado, ao participarem do processo de criação e implementação de políticas públicas 

(TATAGIBA, 2015; TEIXEIRA et al, 2016). 
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Especificamente sobre as estratégias utilizadas pelos atores da sociedade 

civil ao se relacionarem com o Estado podemos dizer que a literatura avançou 

consideravelmente. Há uma produção significativa no Brasil sobre a atuação desses 

atores através de canais institucionais de participação e em espaços de discussão e 

monitoramento de políticas públicas, porém ainda são poucos os estudos que olham 

para a participação da sociedade civil na implementação de políticas públicas. 

O objetivo desse trabalho é contribuir com a ampliação do conhecimento 

sobre as estratégias mobilizadas pelos atores sociais quando estes atuam como 

Estado, ao tentar mostrar como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) esteve presente nas discussões que levaram a criação do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e como tem participado em sua implementação. Para 

atingir esse segundo objetivo, analisamos a atuação de três cooperativas, sendo uma 

sem vínculo movimentalista e as outras duas pertencentes à rede do MST, para 

entender se há diferença entre os recursos e repertórios que elas têm mobilizado para 

implementar a modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS). Essa modalidade 

foi escolhida por estimular o acesso aos recursos públicos de agricultores organizados 

coletivamente.  

O PAA se enquadra no fenômeno específico que Teixeira et al (2016) chamam 

de “programa associativo”, que seriam programas inspirados em experiências 

desenvolvidas por iniciativa da sociedade civil,  de agentes dentro do Estado ou da 

combinação dessas duas. Esse tipo de programa reconhece formalmente as 

organizações sociais como implementadoras que mediam o acesso de certa 

população a direitos e incorporam o “modo de fazer” das organizações. O que mostra 

o grande peso que as organizações possuem dentro do programa. Portanto, além dos 

objetivos já citados, pretendemos apresentar elementos que justifiquem a inclusão do 

PAA nessa categoria. 

A metodologia utilizada para elaborar o texto incluiu: (a) a análise de fontes 

primarias, como legislação do programa, avaliações e cartilhas elaboradas pela 

CONAB, para entender a estrutura e a operacionalização do programa e da 

modalidade CDS, e documentos elaborados pelo MST sobre o tema; (b) de fontes 

secundárias, como teses, dissertações e artigos, sobre a elaboração do PAA e a 

atuação dos atores participantes nesse processo; e (c) a realização de pesquisa 

empírica que consistiu em visitas às cooperativas que acessam (ou acessaram) a 
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modalidade CDS na Região Metropolitana de Campinas (SP) para conhecer sua 

trajetória dentro do programa e os desafios que enfrentam para implementá-lo1. 

Esse trabalho está organizado em três partes. Na primeira, apresentamos o 

diálogo com a literatura e as ferramentas que ajudaram a entender a participação do 

MST nos momentos de elaboração e de implementação do PAA. A seguir, 

apresentamos os eventos que contribuíram para originar o PAA resgatando a atuação 

do MST nessas discussões e espaços. Na sequência, apresentamos a modalidade 

Compra com Doação Simultânea (CDS), seu funcionamento e os problemas 

enfrentando para implementá-la. Também apresentamos as organizações sociais que 

fazem parte da pesquisa e mostramos como as cooperativas que integram a rede do 

MST têm se mobilizado para implementar a modalidade CDS na região metropolitana 

de Campinas (SP). Ao final, apresentamos algumas conclusões sobre a atuação do 

MST na criação e implementação do PAA e comentamos os desafios que estão por 

vir. 

 

Diálogo com a literatura  

No Brasil um conjunto de pesquisadores dos campos da participação e de 

movimentos sociais vem se esforçando para compreender a diversidade de 

estratégias empregadas pelos movimentos sociais na realização de seus interesses, 

dentre elas a atuação institucional (ABERS e VON BÜLOW, 2011; LOTTA, 2012; 

ABERS e TATAGIBA, 2014; DOWBOR, 2014; ABERS, SERAFIM e TATAGIBA, 2013; 

PIRES e VAZ, 2014; PINHEIRO, 2015; GUTIERRES, 2016). 

Esses estudos revelam um tipo de ativismo que se dá no cruzamento das 

fronteiras entre Estado e sociedade civil, para usar os termos de Abers e Von Bülow 

(2011), e têm desvelado processos políticos e mecanismos de atuação dos 

movimentos sociais em meio aos governos e às burocracias, como ativistas 

formuladores de inovações em políticas públicas, em consonância com a literatura 

internacional sobre o tema (MEYER, TARROW, 1998; MEYER, JESSENN e INGRAN, 

2005). 

Mas mesmo que essa literatura tenha avançado na construção de frameworks e 

discussões teóricas para compreender as estratégias mobilizadas pelos atores da 

                                                           
1
 Esse trabalho é parte da minha pesquisa de mestrado que está em andamento e os dados empíricos 

apresentados resultam da primeira fase da pesquisa de campo. Com o avanço da pesquisa de campo 
esperamos trazer elementos que aprofundem as análises apresentadas nesse texto. 
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sociedade civil ao se relacionarem com o Estado, por meio de canais institucionais de 

participação e em espaços de discussão e monitoramento de políticas públicas, ainda 

pouco sabemos sobre a participação da sociedade civil na implementação de políticas 

públicas, apesar dos esforços já realizados nos últimos anos (SILVA e SCHMITT, 

2012; TATAGIBA et al, 2013; CASTRO, 2014; NEPAC, 2015; Teixeira et al, 2016). 

Nesse texto dialogamos com a contribuição realizada por Teixeira et al (2016) 

que, ao investigarem a participação de movimentos sociais na implementação do 

Programa Minha Casa Minha Vida Entidades (PMCMV-E) perceberam que esse 

programa possuía elementos particulares de relação entre organizações e Estado 

durante a sua implementação. Ao ampliarem a análise para outros programas, como o 

a Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e o Programa Nacional Cultura Viva (PNCV), perceberam que essas políticas 

compartilhavam certas características que possibilitavam enquadrá-las dentro de um 

mesmo fenômeno chamado pelas autoras de “programas associativos” 2. Esse tipo de 

programa é caracterizado pela presença de três elementos: 

a) o reconhecimento formal das organizações da sociedade civil 

como agentes da implementação da política com uma função de 

mediação entre a população e o acesso a determinados direitos de 

cidadania; b) a valorização do processo de implementação da política 

como tempo que gesta o bem público e as coletividades a ele 

associadas; c) a incorporação de um “modo de fazer” das 

organizações sociais que desafia interesses e saberes estabelecidos 

e cristalizados nos percursos tradicionais de produção das políticas.  

(TEIXEIRA et al, 2016:03) 

Dessa forma, o objetivo desses programas não é apenas ou centralmente a 

entrega de um produto ou um serviço, mas aliar esse processo ao fortalecimento dos 

grupos ou de ações coletivas, o que se diferencia dos demais modelos de interação 

entre Estado e sociedade civil na implementação de políticas públicas. Além disso, o 

reconhecimento formal dessas organizações viria da experiência adquirida por elas 

nas experimentações gestadas no nível local e da valorização das soluções 

encontradas por elas para resolver problemas. Outra característica é que mesmo que 

outras organizações possam participar da execução desses programas, eles são mais 

acessados por redes movimentalistas e se adéquam melhor a elas. O surgimento 

desse tipo específico de programa foi possível graças à existência de um contexto 

político nacional que favoreceu a experimentação de novas formas de interação entre 

movimentos sociais e órgãos do Estado. 

                                                           
2
 Utilizado pela primeira vez por Blikstad (2015). 
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Sobre as ferramentas que podem nos ajudar a compreender a atuação de 

militantes do MST no processo de elaboração do PAA e na implementação da 

modalidade Compra com Doação Simultânea, destacamos os conceitos de múltipla 

filiação (Mische, 2008) e repertório (TILLY, 2008). 

O conceito de múltipla filiação foi cunhado por Mische (2008) ao estudar o 

movimento estudantil brasileiro. Para a autora, a múltipla filiação diz respeito à 

sobreposição de várias redes (igrejas, partidos, entidades estudantis, ONGs e 

partidos) que colaboraram para a constituição de militantes capazes de circular por 

diversos espaços e pôr em diálogo diferentes atores. A capacidade de circulação 

desses atores os transforma em pontes articuladoras entre os mais distintos atores e 

espaços (MISCHE, 2008). De acordo com Teixeira (2013), a múltipla filiação ajuda a 

apontar as ideias e projetos políticos que podem guiar a ação dos atores que estão 

constantemente cruzando as fronteiras entre Estado e movimento social. 

Ao olharmos para o PAA observamos que a múltipla filiação é uma característica 

compartilhada pelos atores que participaram de sua elaboração. O trabalho de Müller 

(2007) deixa isso claro ao mostrar que os atores que compuseram a rede do PAA 

possuem trajetórias de atuação que cruzam a academia, o partido, os movimentos 

sociais e a ocupação de cargos na burocracia. A múltipla filiação também aparece 

quando olhamos para o momento da implementação e vemos uma interessante 

circulação dos cooperados pelas redes do MST, do PT e da agroecologia. 

Já a ideia de repertório foi cunhada por Charles Tilly para definir o “portfólio finito 

de técnicas e práticas já experimentadas e que possuem legitimidade social e política” 

usadas pelos movimentos sociais na interação contenciosa com o Estado (1992 apud 

ABERS, SERAFIM e TATAGIBA, 2014:327). Essas estratégias vão sendo aprendidas 

e aperfeiçoadas ao longo do tempo (TILLY, 2008). Esse conceito foi pensado dentro 

da Teoria do Confronto Político para captar as interações contenciosas entre 

movimentos sociais e atores político-institucionais. 

Ao usar esse conceito para analisar o caso brasileiro, no qual os movimentos 

não interagem com o Estado apenas pela chave do conflito, mas também podem 

estabelecer relações colaborativas, Abers, Serafim e Tatagiba (2014) vão trabalhar 

com a ideia de repertório de interação. E ao mobilizá-lo para compreender as 

experimentações nas rotinas de interação que estavam sendo realizadas por 

movimentos sociais e Estado nos governos Lula, as pesquisadoras encontraram 

quatro estratégias que compõe o repertório de interação utilizado por alguns 
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movimento movimentos sociais para atuar em setores dos campos de política pública 

(desenvolvimento agrário, política urbana e segurança pública).  

As quatro principais estratégias encontradas foram: protestos e ação direta – 

realizados para abrir ou restabelecer negociações; participação institucional – atuação 

em espaços de representação; política de proximidade – ativação de contatos 

pessoais; e a ocupação de cargos na burocracia – ocupação de posições estratégicas 

no governo. Esse repertório era mobilizado de diferentes formas pelos movimentos a 

depender do momento da negociação e do grau de abertura de determinado setor de 

política. Como apontaremos no texto, durante a implementação do PAA algumas 

dessas estratégias parecem estar sendo mobilizadas pelo MST tanto no nível nacional 

quanto no local. 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos e a participação do MST em sua 

construção 

O Programa de Aquisição de Alimentos Aquisição de Alimentos surgiu como 

um dos eixos estruturantes do Programa Fome Zero e foi instituído pelo artigo 19 da 

Lei nº. 10.696, de 02 de julho de 2003, e regulamentado pelo Decreto Nº 4.772, de 02 

de julho de 2003. Atualmente a legislação vigente é a Lei nº 12.512, de 14 de outubro 

de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012. 

De acordo com esse decreto, o PAA busca estimular a produção e compra de 

produtos de agricultores familiares (beneficiários produtores), a formação de estoques 

estratégicos e a doação de alimentos – por meio de redes socioassistenciais e 

equipamentos públicos – a famílias em situação de insegurança alimentar 

(beneficiários consumidores). O Programa também visa promover a inclusão 

econômica e social dos agricultores familiares e sua organização coletiva, criar redes 

locais e regionais de comercialização e valorizar o saber-fazer local e a produção de 

produtos agroecológicos. 

 Por ser vinculado ao Programa Fome Zero, o PAA nasceu dentro 

do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA). Com 

a extinção desse ministério ele passou a ser coordenado pela SESAN (Secretaria de 

Segurança Alimentar e Nutricional), que pertence ao Ministério de Desenvolvimento 

Social (MDS) e integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 

SISAN. Devido a sua natureza intersetorial, o orçamento do PAA é composto por 

recursos vindos do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Ministério do 
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Desenvolvimento Social (MDS) e tem a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) como sua principal executora3. 

No quadro abaixo podemos ver como o programa está organizado:  

Unidade Função 

Grupo Gestor do 
PAA 

(GGPAA) 

É formado por representantes dos ministérios envolvidos no programa
4
 e 

responsável por estabelecer os preços de referência dos produtos e as 
condições de doação dos produtos adquiridos, além de acompanhar a 
operacionalização do programa. 

Unidades 
gestoras 

Estados, municípios, distrito federal e CONAB
5
. 

Gestores Locais 
ou Organizações 

Fornecedoras 

Cooperativas e organizações formalmente constituídas como pessoa 
jurídica de direito privado que detenham a DAP Especial de Pessoa 
Jurídica. São responsáveis por implementar os projetos aprovados pelas 
Unidades gestoras.  

Beneficiários 
produtores 

São agricultores familiares, silvicultores, acampados e assentados da 
reforma agrária, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, 
indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Que podem acessar o 
programa individualmente ou coletivamente. 

Unidades 
Recebedoras 

Organizações formais, entidades socioassistenciais e equipamentos 
públicos que recebem e repassam os alimentos doados aos beneficiários 
consumidores. 

Beneficiários 
Consumidores 

Famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional atendidas 
pelas unidades recebedoras. 

Controle Social Realizado pela sociedade civil através do Conselho de Segurança 
Alimentar (CONSEA) nos níveis municipal, estadual e nacional

6
.  

Fonte: elaborado com base no Decreto Nº 7.775, de 04 de julho de 2012. 

Esse conjunto de atores se articula em torno da operacionalização de seis 

modalidades7: Compra com Doação Simultânea (CDS), Compra Direta, Incentivo à 

Produção e Consumo do Leite (PAA-Leite), Formação de Estoque pela Agricultura 

Familiar (CPR-Estoque) e a Aquisição de Sementes. Um dos pontos positivos do PAA 

é que os beneficiários produtores têm a possibilidade de acessar mais de uma 

modalidade ao mesmo tempo, o que lhes garante maiores chances de escoar seu 

excedente.   

                                                           
3
Durante as primeiras semanas do governo interino de Michel Temer o MDS foi transformado em 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e o MDA foi rebaixado a Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário SEAD) , subordinada a Casa Civil. No balanço das 
ações executadas pela Conab em 2016, os recursos para o PAA constam como vindos da MDSA 
(CONAB, 2016). 
4
 Compõem o GGPAA: o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da 

Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (por meio da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB), Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e pelo Ministério da Educação. 
5
 Além de gerir o PAA, a CONAB foi responsável por elaborar a operacionalização das modalidades 

pensadas pelo GGPAA. É um importante órgão de assessoria do grupo gestor. 
6
 Na ausência do CONSEA local outros conselhos podem assumir sua função, como o Conselho de 

Desenvolvimento Rural Sustentável ou o de Assistência Social. 
7
 Informações atualizadas sobre as modalidades que compõem o PAA no sitio oficial da CONAB. 

Disponível em: http://www.conab.gov.br/conteudos.php/conteudos.php?a=1125&t=. Acessado em: 10 de 
março de 2017. 
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O programa começou suas operações em 2003 e, desde então, já esteve 

presente em mais de 2.700 municípios, o que corresponde a 48,7% do total de 

municípios (CONAB, 2016). Os dados consolidados mostram que até 2015 o PAA 

havia investido mais de R$ 3,7 bilhões na aquisição de 2,6 bilhões de kg de produtos e 

sementes vindos da agricultura familiar, beneficiando mais de cinco mil cooperativas e 

associações. (SEGURADO, 2016). 

Quanto às origens do PAA podemos dizer que ele é resultado da combinação 

de experiências realizados nos níveis local e regional e o esforço de uma rede 

formada por ativistas – vinculados a universidades, órgãos estatais, partido político, 

movimentos sociais e sindicais – que tentaram combinar diversas ações para 

promover a segurança alimentar e o desenvolvimento local, a partir do fortalecimento 

da agricultura familiar. Entre 1980 e 1990, o debate sobre a agricultura familiar foi 

ganhando espaço e aproximando esses atores (Müller, 2007). 

O Governo Paralelo8 parece ter sido um espaço importante para esses atores, 

pois ajudou a promover a discussão de problemas setoriais e a elaboração de 

intervenção em vários setores de política pública. Esse grupo de trabalho foi criado 

após as eleições de 1989 e tinha como objetivo fiscalizar o governo Collor (1990-1992) 

e apresentar propostas alternativas de políticas públicas. Suas atividades eram 

divididas em áreas (reforma agrária, desenvolvimento industrial, cultura, saúde, etc) e 

cada uma delas deveria realizar diagnósticos, discussões e propostas de política 

pública para os problemas levantados9. A coordenação das áreas de agricultura 

familiar e reforma agrária ficou a cargo do agrônomo José Gomes da Silva10. 

As discussões ocorridas ao longo desses dois anos fizeram com que ativistas 

vindos da academia e de movimentos da agricultura familiar e da segurança alimentar 

se aproximassem e desenvolvessem propostas que articulavam o setor de segurança 

alimentar e de agricultura familiar11 (GRIZA, 2012). Um dos frutos dessa aproximação 

foi o lançamento do documento “Política Nacional de Segurança Alimentar”, em 1991, 

                                                           
8
 O governo paralelo, vinculado ao PT, funcionou de 1990 até 1992. Com o impeachment de Collor o 

governo paralelo perde seu propósito e é transformado no Instituto Cidadania. 
9
 Não encontramos trabalhos sobre o Governo Paralelo, apenas referências breves a essa experiência 

nos trabalhos de Griza (2012), Müller (2007) e Takagi (2006). Por ter sido um espaço importante para a 
origem do PAA, e provavelmente para outras políticas gestadas nos governos do PT, seria interessante a 
realização de pesquisas que reconstituíssem essa experiência. 
10

 Além de sua atuação no governo paralelo, José Gomes da Silva ocupou o cargo de Presidente da 
Superintendência de Política Agrária/SUPRA, em 1964, e ajudou a elaborar o Estatuto da Terra. Também 
foi o segundo presidente do INCRA e atuou como secretário de agricultura no governo estadual de Franco 
Montoro. Disponível em: http://reformaagrariaemdebate.blogspot.com.br/2010/12/nasceu-em-ribeirao-
preto-sp.html. Acessado em: 05 de fevereiro de 2017. 
11

 De acordo com Griza (2012), a rede de agroecologia se fortalece nos anos 2000 e se soma as 
discussões do PAA pouco depois que elas já haviam sido iniciadas pelo governo federal. 
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organizado por Luis Inácio Lula da Silva e José Gomes da Silva, que defendia que o 

combate à fome deveria ser feito em conjunto com o fortalecimento da produção e 

comercialização da agricultura familiar. Outra contribuição desse documento foi a 

sugestão de criar um conselho12 ligado à Presidência da República que ficasse 

encarregado de acompanhar o tema da segurança alimentar (TAKAGI, 2006). 

Alguns anos depois, em 2001, a articulação desses atores no Instituto Cidadania 

resultou no lançamento do documento “Projeto Fome Zero: uma proposta de política 

de segurança alimentar para o Brasil”. As etapas de elaboração do projeto incluíram a 

realização de seminários em Fortaleza, Santo André e São Paulo e a presença de 

debatedores vindos de movimentos sociais campesinos e urbanos, ONGs, sindicatos, 

institutos de pesquisa e especialistas nos temas. Esse projeto valorizava a produção 

familiar como solução para a insegurança alimentar e previa a venda dos produtos 

para os mercados institucionais (INSTITUTO CIDADANIA, 2010). Com a vitória de 

Lula em 2002, o programa entra em operação. 

A eleição de Lula representou uma oportunidade política para que esses 

diversos atores sociais envolvidos nas discussões em torno da segurança alimentar e 

agricultura familiar pudessem acessar os espaços de formulação de política pública do 

setor da agricultura familiar. Somado a isso, o fato de ter destacado o combate à fome 

em seu programa de governo, fez com que os setores envolvidos nessa temática 

adquirissem as “condições políticas necessárias” (PORTO, 2014:18) para investir na 

elaboração de estratégias e programas para combater a fome. 

Durante os primeiros meses de governo foi criado um Grupo de Trabalho 

Conjunto entre a Food and Agriculture Organization (FAO), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD) e a equipe do Governo de Transição para definir os caminhos para criação do 

Programa Fome Zero. Após algumas rodadas iniciais de discussões, a equipe do 

CONSEA escreveu um texto base para ser avaliado pelo presidente Lula. A ideia 

recebeu apoio e as discussões para pensar suas ações estruturantes – dentre elas o 

PAA - começaram. De acordo com Müller (2007) essas discussões contaram com a 

participação de alguns movimentos sociais – principalmente MST, CONTAG e 

FETRAF – e levaram suas reivindicações em consideração (MULLER, 2007).  

                                                           
12

 A ideia de criar um conselho nesses moldes foi acolhida pelo Governo Itamar Franco (1992-1995), que 

em 1993 criou o CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar). No entanto o conselho acabou 
tendo pouca influencia nas decisões relativas ao tema e acabou sendo desativado durante o governo 
FHC. Esse conselho só seria reativado, em 2003 (Müller, 2007). 
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Não será possível aqui resgatar todas as fases de elaboração do Programa, mas 

vale lembrar que esse processo nem sempre foi consensual. Além de enfrentar 

resistências e divergências dentro dos grupos envolvidos em sua elaboração, como os 

desacordos sobre quais deveriam ser as prioridades do PAA após sua passagem do 

MESA para o MDS, seus formuladores também enfrentaram dificuldades jurídicas para 

tirá-lo do papel, pois como o PAA havia sido planejado para adquirir alimentos por 

meio de chamada pública, ele esbarrava na Lei 8666/9313. O PAA foi criado em julho 

de 2003 e, desde então, tem sofrido alterações e ajustes em suas modalidades. 

O desenho do PAA não surge apenas da combinação de apostas de seus 

formuladores para solucionar o problema da insegurança alimentar e da falta de apoio 

aos pequenos agricultores, mas também de experiências gestadas em nível local e 

regional. Essas experimentações resultaram da aproximação entre organizações e 

ativistas do tema e gestões locais. De acordo com Müller (2007), o aumento de 

gestões locais do PT, em meados dos anos 1980, fez com que acadêmicos e 

lideranças de movimentos sociais passassem a ser chamados para pensar estratégias 

de fortalecimento da agricultura familiar nos municípios. Essas iniciativas sócio-

estatais resultaram em alguns projetos pilotos locais e regionais que inspiraram o atual 

desenho do PAA. 

 A referência mais antiga a programas nos moldes do PAA ocorreu no estado de 

São Paulo na gestão de Franco Montoro (1983 – 1987). O governador pretendia 

descentralizar a compra de merenda escolar para os diretores das escolas, visando 

inibir que o processo de compra fosse usado para alimentar o sistema de caixa dois de 

certos grupos políticos do estado. O secretário de Agricultura e Abastecimento, José 

Gomes da Silva, defendia que a merenda deveria ser comprada majoritariamente de 

famílias assentadas. O projeto sofreu resistência, mas foi aprovado em 1983. No 

entanto, as compras realizadas pelas escolas acabaram beneficiando majoritariamente 

os grandes mercados e comércios locais (Müller, 2007). Essa experiência mostra que 

os atores envolvidos na construção de propostas para a agricultura familiar também 

atuaram em projetos no âmbito local, pois, como vimos, José Gomes da Silva 

participou do Governo Paralelo e foi um dos responsáveis pela elaboração do 

documento “Política Nacional de Segurança Alimentar”, lançado pelo Instituto 

Cidadania, em 2001.  

                                                           
13

 A Lei de Licitações e Contratos define que as compras públicas realizadas por todos os Poderes e 
entes políticos devem ser realizadas por meio de licitações públicas. A solução encontrada pelo grupo foi 
redigir um documento explicando a especificidade daquele tipo de compra e anexá-lo à Lei 10.696, 
aprovada em 02 de julho de 2003 (MULLER, 2007). 
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Outro projeto piloto que inspirou o PAA foi o Programa Merenda Ecológica, 

realizado na região de Colônia Osório, interior de Pelotas (RS), durante o Governo do 

Olívio Dutra (1999-2003). Esse programa propunha a criação de um mercado 

institucional, no qual a Secretaria Municipal da Educação de Pelotas era responsável 

por comprar os produtos da agricultura familiar e destiná-los à merenda escolar e ao 

Conselho de Alimentação Escolar cabia o controle social. O programa foi apresentado 

em seminários internacionais e recomendado como uma boa prática para a promoção 

da segurança alimentar. Sua operacionalização contou com a colaboração governo do 

estado, da prefeitura, de cooperativas, redes de organizações sociais e da CEASA/RS. 

De acordo com Silvio Porto, então diretor-presidente da CEASA/RS, os bons 

resultados alcançados por essa experiência local junto a “outras [realizadas] pelo 

Brasil a fora, contribuiu de forma decisiva para a constituição do PAA pelo Governo 

Federal, em 2003” (FRÓES et all, 2008:43). Além de ter se envolvido nessa 

experiência, Porto também participou da equipe do Instituto Cidadania que formulou a 

proposta do Projeto Fome Zero e foi diretor das áreas de Gestão e Logística e de Política 

Agrícola e de Informações da CONAB, entre 2003 e 2014. 

Como pudemos ver, o PAA surgiu do esforço de uma rede formada por ativistas 

– vinculados a universidades, órgãos estatais, partido político, movimentos sociais e 

sindicais – que buscou combinar o conhecimento gerado por iniciativas sócio-estatais 

testadas nos territórios com diversas ações para promover uma política alternativa 

para a segurança alimentar e o fortalecimento da agricultura familiar. Isso faz com que 

PAA se enquadre no que Teixeira et al (2016) chamam de programa associativo, pois 

valoriza e reconhece o “modo de fazer” das organizações sociais ao acolher as 

soluções pensadas por esses atores. 

O objetivo dessa primeira parte era tentar qualificar a participação do MST na 

elaboração do programa, pois possibilitaria identificar as ideias que teriam sido 

pautadas pelo movimento e as que sofreram sua resistência e em quais momentos 

sua atuação teria sido mais importante14. Mas infelizmente não foi possível encontrar 

trabalhos que tenham detalhado a participação dos movimentos sociais ou resgatado 

a criação do PAA a partir de seu ponto de vista.15 O único trabalho, que tivemos 

conhecimento até o momento, que explora um pouco a participação dos movimentos 

                                                           
14

 A vontade de captar essa atuação veio dos relatos que apareceram durante a primeira fase da 
pesquisa de campo, na qual alguns agricultores próximos ao MST destacavam que o PAA era uma 
demanda do movimento e que as propostas de vincular a produção dos assentamentos às estratégias de 
combate à fome e dar prioridade à compra de produtos de assentamentos em compras públicas já 
estavam presente no Programa Agrário do movimento, lançado em 1995. 
15

 Na fase posterior da pesquisa buscarei suprir essa informação com a análise dos documentos 
produzidos pelo MST e com entrevistas com suas lideranças.  
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sociais nas discussões do PAA é o de Müller, 200716. Ao realizar um estudo de análise 

de redes sociais para entender a construção do PAA, a autora identifica um grupo de 

16 atores responsáveis por colocar o programa em prática. Esse grupo recebeu o 

nome de “rede de política do PAA” (p.85). Na descrição que ela faz da composição do 

grupo fica claro o papel da múltipla filiação já nesse momento originário. 

Segundo Miller, dos 16 atores, seis ocupavam cargos no MESA e se conheciam 

da academia. Alguns deles mantinham relação com movimentos sociais e o PT. Três 

ocupavam cargos na Companhia Nacional de Abastecimento, sendo que dois deles 

foram incorporados ao órgão por sua experiência com o tema do abastecimento (e 

eram próximos a movimentos sociais) enquanto o terceiro era um burocrata de 

carreira. Havia um ator no Ministério do Desenvolvimento Agrário com forte vínculo 

partidário, que participou das primeiras discussões sobre o programa, ainda antes do 

governo, e foi fundamental na fase de elaboração das modalidades. O Ministério da 

Fazenda também contava com apenas um ator, que possuía forte vínculo com 

movimentos sociais, partido e relações de origem acadêmica. Havia também dois 

atores que participavam do CONSEA e se envolveram nas discussões do PAA por 

afinidade ao tema, e outros dois que vinham de movimentos sociais. 

Esse trabalho mostra que mesmo não sendo possível localizar as contribuições 

vindas diretamente dos movimentos sociais é possível dizer que suas demandas e 

propostas de políticas para a agricultura familiar eram conhecidas pela rede. Isso 

porque a múltipla-filiação de seus atores – a circulação em diversos espaços, como, 

academia, movimentos sociais, burocracia e partido – os colocava em contato com 

diversas visões de mundo e estratégias para resolver o problema da fome. 

Entretanto, mesmo que os movimentos tenham se envolvido e participado da 

rede de política do PAA, não é possível afirmar que ele tenha sido resultado direto da 

pressão desses atores coletivos. Isso porque, ao analisar a organização dessa rede, é 

possível identificar que os representantes de movimentos sociais “são aqueles mais 

distantes dos membros centrais, apresentando poucas e fracas relações no interior da 

rede” (MULLER, SILVA e SCHNEIDER, 2012: 126). 

                                                           
16

 Outros dois trabalhos falam da participação dos movimentos sociais na elaboração do PAA. São eles: o 
de Catia Griza (2012), que comenta a contribuição do fórum de movimentos da agricultura familiar nas 
discussões e propostas de políticas públicas para a agricultura familiar; e o de Silvio Porto (2013), que cita 
a importância dos movimentos sociais nas discussões do CONSEA e para fazê-lo avançar 
institucionalmente. Apesar das contribuições valiosas para entender as origens e o processo de 
elaboração do PAA, esses trabalhos não exploram o papel dos movimentos nesses espaços e 
discussões. 
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Algumas justificativas apontadas para o pouco envolvimento dos movimentos 

nas discussões do PAA são a pouca compreensão dos movimentos sobre como o 

PAA iria funcionar (MÜLLER, SILVA e SCHNEIDER, 2012) e porque defendiam a 

ampliação de crédito e extensão rural como modelo mais adequado de política pública 

para agricultura familiar. A comercialização da produção não era uma questão muito 

debatida dentro dos movimentos (MULLER, 2007). 

Uma modalidade de crédito rural chegou a ser criada, a modalidade Compra 

Antecipada da Agricultura Familiar (CAAF), mas foi desativada por causa da alta 

inadimplência. Sua extinção gerou grande repercussão entre os movimentos e sua 

reativação foi muito reivindicada por eles. Além disso, seu principal canal de 

interlocução com o governo, o MDA, acabou tendo pouca presença no programa. Isso 

porque o MESA definiu que a função de interlocução com as organizações sociais 

dentro do PAA seria realizada pela CONAB e não pelo MDA, que historicamente era 

mais próximo aos movimentos sociais e sindicais do campo (MÜLLER, 2007). 

Esses argumentos justificam o fato de os movimentos terem demorado um 

pouco para participar do PAA, pois preferiram “esperar para ver no que ia dar” 

(MULLER, 2007:96). Após dois anos de PAA os resultados do programa começaram a 

aparecer e os movimentos começaram a acessá-lo e a partir de 2005 se tornaram um 

dos atores mais presentes no monitoramento, defesa e proposição de alterações no 

PAA. 

Concluindo que o MST esteve presente nas redes que deram origem ao PAA, 

por meio de militantes e ativistas, mas não estabeleceu relações muito próximas com 

o centro da rede. No entanto, as demandas e soluções pensadas pelo movimento 

foram levadas em conta nas discussões da rede devido à múltipla filiação de seu 

atores, pois eles circularam – entre a academia, o partido, os movimentos sociais e a 

burocracia – e conheciam as demandas e visões de mundo do MST, conforme 

apontado por Müller (2007) e Müller, Silva e Schneider (2012). 

 

O MST e a mobilização de estratégias na implementação da modalidade CDS 

Na modalidade Compra com Doação Simultânea a CONAB compra os 

produtos in natura ou processados de agricultores familiares (beneficiários produtores) 

e, posteriormente, doa essa produção para equipamentos públicos e entidades 

socioassistenciais, que por sua vez atendem pessoas em situação de insegurança 

alimentar e nutricional (beneficiários consumidores). Além de valorizar a produção de 
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culturas típicas de cada região, é a modalidade que melhor se adéqua à realidade dos 

agricultores familiares menos especializados e com poucos recursos (OLIVEIRA, 

2016). Ela é operada com recursos do MDS, sua unidade gestora é a CONAB e o 

controle social é feito pelo Conselho de Segurança Alimentar (CONSEA) local, que 

deve fiscalizar a execução do cronograma de entrega dos alimentos e acompanhar o 

desenvolvimento dos projetos. (BRASIL, 2012). 

Os agricultores que desejem participar do programa devem possuir a 

Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), documento que os qualifica como 

agricultores familiares e permite seu acesso a políticas voltadas para a agricultura 

familiar. Quando optam por acessar essa modalidade coletivamente as organizações 

sociais precisam possuir a DAP Especial Pessoa Jurídica17. 

Os agricultores podem acessar a CDS duas formas: (a) via Termo de Adesão, 

por meio do qual a CONAB estabelece parcerias com estados e municípios e os 

agricultores habilitados participam individualmente, ou (b) via Compra com Doação 

Simultânea pela CONAB, válida apenas para agricultores vinculados a organizações. 

Na primeira forma de acesso os estados e prefeituras são responsáveis por gerir os 

projetos, na segunda isso cabe às cooperativas e associações. Quando acessada 

individualmente cada unidade familiar pode vender anualmente até R$ 6.500,00, mas 

se acessada coletivamente o limite sobe para R$ 8.000,00. O limite de venda anual de 

cada organização é de R$ 2.000.000,0018. 

Quando os agricultores decidem acessá-la organizados em cooperativas ou 

associações, estas adquirem protagonismo dentro da fase de implementação do PAA 

e se tornam responsáveis por gerir os projetos aprovados e mediar as expectativas e 

conflitos que possam aparecer entre os agentes públicos e as famílias representadas. 

Entre suas principais funções como implementadoras estão: selecionar os 

beneficiários produtores, elaborar e executar os projetos, realizar a prestação de 

contas, acompanhar a produção e auxiliar técnica e burocraticamente os agricultores 

que participam de seus projetos. As cooperativas também podem atuar motivando os 

cooperados a continuar no programa e os conscientizando sobre os padrões de 

qualidade dos produtos exigidos pelo programa. 

Essas obrigações fazem com que a contrapartida exigida dessas cooperativas 

seja considerada alta, pois devem arcar com os custos relativos à logística, 

                                                           
17

 A DAP Pessoa Jurídica tem a mesma função que a DAP, mas para uma cooperativa consegui-la é que 
preciso que ao menos 60% de seus associados possuam DAP. Ambas eram expedidas por órgãos 
licenciados pelo MDA. 
18

 Os produtos orgânicos têm acréscimo de 30% no valor de venda. 
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manutenção dos equipamentos e qualquer outra despesa relacionada à produção, 

além de investir em conhecimento técnico e burocrático, o que nem sempre é tarefa 

fácil. 

O que os estudos sugerem é que ao longo do processo de implementação da 

modalidade as cooperativas se depararam com vários problemas, como: falta de 

informação; entraves burocráticos para regularizar as cooperativas; apoio técnico rural 

insuficiente; exigência de profissionalização; dificuldade para manter a regularidade da 

produção e entrega dos alimentos; problemas logísticos; problemas na relação com 

agentes públicos e o governo local; atraso na liberação das DAPs dos agricultores; 

atraso nos pagamentos feitos pela CONAB; e problemas para manter o coletivo 

mobilizado até o final do projeto (SANTANA, 2015; GRISA et al, 2012; MATTEI, 2006). 

Participar do PAA exige que as cooperativas de agricultores invistam em 

conhecimento técnico e burocrático, o que nem sempre é possível, e ainda combinem 

essa expertise com a capacidade de manter coesa e motivada as suas bases. 

Essas exigências e problemas exigem soluções criativas das cooperativas e 

para entender como elas têm lidado com isso, analisamos a atuação das cooperativas 

que participam da implementação da CDS na Região Metropolitana de Campinas, 

buscando destacar as possíveis diferenças entre as estratégias empregadas por 

cooperativas sem vínculo movimentalista e cooperativas que participam da rede do 

MST. 

Com base nas informações fornecidas pelo banco de dados da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB)19 selecionamos as três organizações que 

executam ou já executaram essa modalidade na região metropolitana. Como veremos, 

duas delas são formadas por assentados da reforma agrária que mantém relações 

com o MST e uma é formada por agricultores familiares sem vínculo com o 

movimento. Por conta dessa composição decidimos investigar a participação das três 

cooperativas na CDS para descobrir quais são as estratégias que cada uma mobiliza 

para viabilizar seus projetos, e se a participação nas redes do MST pode conferir ou 

não estratégias distintas a essas duas cooperativas. As cooperativas que compõem a 

amostra são: 

 Cooperativa A: formada por agricultores familiares e com sede em um terreno 

concedido pela prefeitura municipal. Ela nasceu como associação em 1987, mas 

foi desativada em 2006 por problemas com a fiscalização. Em 2008 é reaberta 

                                                           
19

Plataforma Transparência Pública do PAA (CONAB). Disponível em: 
http://consultaweb.conab.gov.br/consultas/consultatransparenciapaa.do?method=abrirConsulta. 
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como cooperativa e atualmente conta com 20 cooperados. A cooperativa conta 

com boa estrutura física e área cultivável. Os cooperados plantam coletivamente 

nessa área pública. 

 Cooperativa B: formada por assentados e localizada em uma área conquistada 

pelo MST na década de 1980. O grupo possui boa produtividade e está 

terminando de construir uma Unidade de Processamento de Alimentos (UPA)20 

para ampliar a venda de sua produção. Muitos desses assentados perderam os 

laços com o MST, mas alguns cooperados e dirigentes da cooperativa ainda 

fazem parte do movimento ou são próximos a seus militantes. A cooperativa foi 

fundada em 1989, mas permaneceu inativa até 2010, quando foi reativada para 

acessar os programas de agricultura familiar. Hoje conta com 278 cooperados. 

 Cooperativa C: também é composta por assentados e está localizada em um 

assentamento mais recente, criado em 2005. O assentamento foi conquistado 

pelo MST. A relação entre os assentados e o movimento estremeceu por conta 

da saída de uma parte dos militantes assentados do movimento, em 2011, e 

pelas divergências que ocorreram entre o MST e os assentados quanto as ações 

que deveriam ser realizadas para resistir a tentativa de despejo sofrida pelo 

assentamento em 2012. A cooperativa foi criada, em 2007 para organizar os 

trabalhadores da região e para acessar os programas de agricultura familiar. 

Com o desligamento de grande parte do grupo do MST a cooperativa deixou de 

pertencer ao movimento e passou a ser das famílias assentadas21. As lideranças 

da cooperativa explicam que apesar de não fazerem mais parte do movimento 

eles se consideram parceiros e possuem boa relação. Atualmente ela conta com 

aproximadamente 50 cooperados. 

Essas três cooperativas começaram a participar do programa em 2011 e, desde 

então, aprovam projetos anualmente, salvo em 2013, ano em que apenas a 

cooperativa B participou. Somando os agricultores que participam anualmente de seus 

projetos temos aproximadamente 256 famílias agricultoras beneficiadas pela 

modalidade CDS na região. Esses grupos são formados por famílias de diversas 

origens e que têm no PAA uma de suas principais fontes de sustento. 

Os dados apresentados aqui são fruto da primeira fase da pesquisa de campo, 

realizada entre maio e junho de 2016, na qual foram realizadas visitas às cooperativas, 

registradas em diário de campo, para conhecer sua história, trajetória dentro do PAA, 

                                                           
20

São pequenas agroindústrias equipadas para higienizar, processar e embalar os produtos produzidos 
pelos cooperados. 
21

 Uma outra cooperativa está sendo organizada pelos assentados que permaneceram dentro do MST. 
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os principais problemas enfrentados na fase de implementação e as estratégias e 

soluções criativas que elas têm utilizado para viabilizar seus projetos. Essa 

aproximação do campo nos mostrou que as cooperativas fazem uso de estratégias 

similares, mas que possuem diferentes parceiros e “níveis de alcance”. Um dos fatores 

que explica isso é a proximidade com o MST. Esses achados ficam evidentes quando 

olhamos para: (a) a forma como as cooperativas ficaram sabendo do programa, (b) 

sua capacitação para entrar no PAA, (c) acesso à assistência técnica e (d) acesso à 

informação e resolução de problemas. 

Sobre a forma pela qual as cooperativas ficaram sabendo do programa, vimos 

que a cooperativa A foi informada do programa por técnicos da CATI22, lideranças da 

cooperativa C, estudantes da ESALQ e por alguns de seus agricultores; enquanto a 

cooperativa B descobriu por meio de técnicos conhecidos na CONAB e no MDA. Já a 

cooperativa C foi criada para acessar o programa por incentivo de lideranças do MST 

e das famílias assentadas. 

Em relação à capacitação desses grupos para conseguir acessar o PAA, 

descobrimos que as cooperativas receberam suporte dos mesmos atores que as 

apresentaram ao PAA. Logo, a cooperativa A contou com a ajuda de conhecidos na 

CATI, na ESALQ para se capacitar para entrar no programa e recebeu ajuda de uma 

liderança da cooperativa C para escrever seus primeiros projetos. A cooperativa B 

recebeu ajuda de conhecidos na CONAB e do MDA para conseguir se adequar as 

exigências do programa e escrever seus primeiros projetos. E a cooperativa C recebeu 

ajuda de técnicos da Cooperativa Central Agrária do estado de São Paulo (CCA), uma 

cooperativa do MST, que se tornou sua primeira assistência técnica rural. 

Quanto à assistência técnica, a cooperativa A faz parcerias com a Faculdade de 

Engenharia Agrícola (FEAGRI) e a Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares (ITCP) da UNICAMP para melhorar sua produção e investir no cultivo 

agroecológico. A cooperativa B recebe capacitação e assistência pela CATI e também 

estabelece parcerias com a FEAGRI e a ITCP da UNICAMP para os mesmos fins. Já 

a cooperativa C recebe assistência técnica através de projetos de ATER, do INCRA e 

de assessorias técnicas ligadas ao MST. 

As cooperativas também acessam essas redes de apoiadores para conseguir 

informações – como alterações nas modalidades, valores e prazos – e para resolver 

problemas burocráticos. Por exemplo, após a consolidação do impeachment sofrido 
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 Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), sediada em Campinas (SP) e criada em 1967, é 
um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 
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pela presidenta Dilma Rousseff a cooperativa B contatou seus conhecidos no MDA 

para saber como deveria agir para conseguir a expedição das DAPs de alguns de 

seus cooperados, pois com a reorganização do governo esse serviço havia sido 

paralisado.  

Esses achados mostram que as cooperativas mobilizam relações já existentes – 

estabelecidas tanto com universidades e assessorias técnicas quanto com o MST – 

para entrar no PAA, conseguir assistência técnica, ter acesso a informações 

atualizadas e ajuda para lidar com os problemas que aparecem durante a execução de 

seus projetos. Contudo, participar da rede do MST confere às cooperativas B e C a 

possibilidade de acessar técnicos que ocupavam cargos no MDA e em instâncias 

superiores na CONAB. Essas cooperativas fazem uso da política de proximidade, em 

outras palavras, elas ativam vínculos que foram construídos ao longo dos anos de 

militância no movimento. 

Essa estratégia não parece disponível a cooperativa A, cuja relação com a 

CONAB regional precisa ser “sempre trabalhada”. Isso porque quando o funcionário 

encarregado por supervisionar os projetos do PAA em sua região é substituído, a 

cooperativa precisa se esforçar para sensibilizar o novo técnico sobre as necessidades 

do grupo e criar uma relação de colaboração entre eles. 

Os dados também mostram que há variação na forma como as redes do MST 

são acessadas, pois a cooperativa B - menos próxima ao movimento - se capacitou 

com a ajuda de ativistas parceiros na CONAB e no MDA, enquanto que a cooperativa 

C – criada pelo MST - foi capacitada e assessorada por uma cooperativa estadual do 

MST. 

Mas apesar do suporte oferecido pela proximidade com o MST, a relação com o 

movimento pode dificultar o trabalho da cooperativa dependendo da proximidade 

estabelecida entre eles. Exemplo disso é o caso da cooperativa C, cuja direção 

enfrentou problemas para conciliar as atividades do programa com a militância política. 

Isso porque os militantes que dirigiam a cooperativa estavam sempre se deslocando 

para realizar ocupações, marchas, negociações e cursos de formação em outras 

cidades e estados. Isso dificultava o andamento dos projetos, que dependiam dessas 

pessoas para assinar documentos e lidar com questões técnicas relativas ao PAA.  

A tentativa de reintegração de posse sofrida pelo assentamento, no qual está 

localizada essa cooperativa, nos ajuda a entender as dificuldades que podem estar 

presentes na relação entre cooperativa e movimento. Isso porque, as lideranças 
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regionais do MST apostavam na negociação com o governo para conseguir evitar o 

despejo, enquanto a coordenação do assentamento (composta por militantes e ex-

militantes do MST) acreditava que o melhor era pressionar o governo para resolver o 

problema o quanto antes. Esses posicionamentos se refletiram nas ações adotadas 

por cada grupo, pois ao passo que os assentados decidiram ocupar a Secretaria da 

Presidência da República e o Instituto Lula, em São Paulo23, buscando pressionar 

diretamente o Governo Federal, o movimento optou por ocupar a Superintendência do 

INCRA, por entender que esse órgão era o mais apropriado para resolver o impasse 

jurídico (HILSENBECK FILHO, 2015). Essas tensões perpassam a relação entre 

movimento e base e podem de alguma forma refletir no trabalho das cooperativas. 

Portanto, a relação com o MST confere suporte para entrar e se manter no 

programa e acesso a burocratas em instâncias superiores dos órgãos envolvidos na 

implementação, o que pode acelerar a resolução de problemas e o acesso a 

informações atualizadas sobre o PAA. Contudo, também pode trazer complicações, 

pois às vezes a lógica de estar em movimento do MST pode conflitar com a lógica de 

estabilidade exigida pelo programa. 

Além de colaborar com a implementação do PAA na ponta (no nível local), como 

acabamos ver, o MST também tem se mobilizado para reivindicar alterações no 

programa que viabilizem o trabalho das cooperativas que representam. Por meio de 

protestos, marchas e ações rotinizadas o MST, a CONTAG e a FETRAF tem buscado 

atuar na reelaboração do programa. Exemplo disso foi a realização do Grito da Terra 

Brasil24, em maio de 2014, em Brasília, para pressionar pelo aumento de recursos 

para as políticas do campo. Essa pauta já estava sendo negociada com o movimento 

desde abril e em reunião com representantes da CONTAG o presidente Lula anunciou 

a liberação R$ 12 bilhões em crédito para o Plano Safra da Agricultura Familiar 

aumentando, por exemplo, o valor dos recursos destinado ao PAA e a extensão rural. 

O Grito da Terra é uma ação importante para os movimentos sindicais rurais e é 

organizado pela CONTAG. 

Após a entrada de Michel Temer, os movimentos rurais também tem se 

mobilizado para reivindicar a permanência do PAA e lutar contra os retrocessos de 

conquistas no setor da agricultura familiar. Essas mobilizações têm ocorrido no âmbito 

                                                           
23

 As ações realizadas pelas famílias assentadas contaram com a participação de coletivos de estudantes 
da UNICAMP e da Esalq/USP, sindicatos, Igrejas e entidades e famílias que recebiam alimentos doados 
pelo assentamento através do PAA. 
24

 Grito da Terra 2007 conquista R$ 12 bilhões para o Plano Safra da Agricultura Familiar. Secretaria de 
Governo. 23/05/2007. Disponível em: 

http://www.secretariadegoverno.gov.br/noticias/2007/05/not_230520072. Acessado em: 30 de abril de 
2017 
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local, como, o protesto realizado pelo MST, no dia 7 de julho de 2016, em frente a uma 

agência do Banco do Brasil, em Teodoro Sampaio (SP) para reivindicar medidas que 

impedissem o corte de recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e maior 

rapidez na entrega de terras devolutas para assentamentos25. Ou em maior escala, 

como, a paralisação simultânea de alguns trechos de rodovias federais e estaduais no 

estado de Pernambuco, realizada pelo MST no dia 09 de junho de 2016. Essa ação 

envolveu a participação de aproximadamente duas mil pessoas que protestavam 

contra a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, contra os ataques à 

Previdência Rural e em defesa dos programas Minha Casa, Minha Vida - rural e 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)26. 

Eles também podem colaborar com a reformulação do PAA ao realizar 

avaliações sobre sua situação no país e sugerir mudanças. Exemplo disso é o 

diagnóstico realizado pelo MST, em 2014, que mostra que mesmo apesar dos 

avanços trazidos pelo PAA, o programa estaria contemplando apenas 4% dos 

estabelecimentos de agricultura familiar do país27. 

Essas mobilizações e avaliações mostram que os movimentos sociais atuam de 

forma multiescalar para lidar com os problemas que aparecem durante a execução 

desse programa associativo. Isso quer dizer que os movimentos estão “operando a 

política na ponta (e identificando seus problemas) e pressionando para que eles [... 

sejam] resolvidos com novas normativas e leis” para adequá-lo à realidade das 

cooperativas que representam (TEIXEIRA et al, 2016:27). 

A participação dos movimentos na implementação na ponta (fornecendo suporte 

às cooperativas de suas bases), a elaboração diagnósticos sobre os limites do 

programa e a mobilização para cobrar alterações que o adequem à realidade das 

organizações que participam dele mostra que os movimentos sociais desenvolveram 

uma relação de defesa do programa. Talvez isso aconteça porque os movimentos 

passaram a ver o programa como uma forma de garantir a sobrevivência de sua base, 

e sua própria sobrevivência como movimento. 

                                                           
25

 Após mais de 5h, MST libera entrada de agência do Banco do Brasil. G1. 25/07/2016. Disponível em: 
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2016/07/apos-mais-de-5h-mst-libera-entrada-
de-agencia-do-banco-do-brasil.html. Acessado em: 07 de abril de 2017. 
26

 Em Pernambuco, MST tranca rodovias em protesto contra a extinção MDA. MST. 09 de jun de 2016. 
Disponível em: [http://www.mst.org.br/2016/06/09/mst-pernambuco-realiza-trancamento-de-rodovias-em-
protesto-contra-a-extincao-do-ministerio-do-desenvolvimento-agrario.html]. Acessado em: 21 de janeiro 
de 2017. 
27

Programas de aquisição de alimentos são avaliados por movimentos. MST, 05 jun. 2014. Disponível em: 
http://www.mst.org.br/2014/06/04/programas-de-aquisicao-de-alimentos-sao-avaliados-por-
movimentos.html. Acesso em: 20 de janeiro de 2017.  
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No caso do MST, o PAA pode também pode ter se tornado estratégico pelo fato 

do programa possuir elementos que permitam ao movimento desenvolver seu projeto 

popular de reforma agrária, como: a valorização do saber-fazer local, da 

biodiversidade, a incorporação da agroecologia e o estímulo ao cooperativismo. Além 

disso, a defesa da soberania alimentar por meio do fortalecimento da agricultura 

familiar confere potencial de disputa política ao PAA, que o utilizaria para disputar 

outro modelo de desenvolvimento, cujo protagonismo pertence aos agricultores 

familiares e não ao agronegócio. 

 

Considerações finais  

Esse trabalho teve como propósito apresentar a atuação do MST nos debates 

que originaram o PAA e investigar como as cooperativas têm lidado com os desafios 

da implementação do programa, buscando destacar a diferença entre as estratégias e 

recursos mobilizados por aquelas ligadas à rede do MST e pela que não possui 

vínculo movimentalista. Além de trazer elementos que o enquadrassem dentro do que 

Teixeira et al (2016) entendem por programa associativo. 

Sobre a participação dos sem terra na elaboração do PAA mostramos na 

primeira parte do texto que esse movimento, bem como outros movimentos da 

agricultura familiar, se aproximou de acadêmicos, ativistas e militantes do PT, entre os 

anos 1980 e 1990, e juntos elaboraram propostas de políticas para o setor e 

desenvolveram experiências de compra e doação da produção familiar no nível local. 

Esses encontros entre técnicos, pesquisadores e militantes e a circulação de 

informações contribuiu para a formação do grupo que deu origem ao que hoje 

conhecemos por PAA. Infelizmente não foi possível encontrar trabalhos que 

detalhassem a atuação dos movimentos sociais nas discussões sobre o que viria a ser 

o programa, no entanto, foi possível mostrar que as demandas do MST estiveram 

presentes através da múltipla filiação dos atores que formaram a rede do PAA. 

Quanto à atuação do MST na implementação do programa identificamos que por 

meio dele as cooperativas acessam ajuda técnica para conseguir acessar e se manter 

no PAA e têm acesso a burocratas e técnicos nos níveis regionais e nacionais dos 

órgãos públicos envolvidos em sua execução. Pois como vimos os assentados das 

cooperativas B e C têm acesso a um conjunto de contatos que não estão disponíveis a 

cooperativa A (sem vínculo com o movimento). Esses vínculos podem ser acessados 

através de diferentes atores (INCRA, CONAB, MDA, assistência técnica) e em 

diferentes níveis (regional e nacional). 
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Entretanto, parece que quanto maior a proximidade entre movimento e 

cooperativa mais custosa é a implementação do programa, pois a lógica de estar em 

movimento do MST pode entrar em conflito com a lógica de estabilidade do programa. 

Como é o caso da cooperativa C, que enfrentou dificuldades para conciliar as 

dimensões prática (produção e comercialização de alimentos) e política (construção da 

luta do movimento) ao longo da implementação do PAA quando ainda pertencia ao 

movimento. 

Outra dimensão da participação do MST na implementação do PAA é a 

mobilização de outras estratégias que compõem seu repertório de interação – como 

protestos, marchas e ocupação de representações públicas – para reivindicar 

alterações e ampliação de recursos para o PAA. Esse tipo de atuação multiescalar 

(oferecer suporte às cooperativas e pressionar pela reelaboração do programa) é 

característica da participação de movimentos sociais em programas associativos, 

como apontado por Teixeira et al (2016). 

Como apontamos em algumas passagens do texto a estrutura do programa 

sofreu alterações após a saída da Dilma Rousseff e corre risco de desmonte. Vale 

ressaltar que essa preocupação já vinha sendo apontada por alguns especialistas, 

como Porto (2013), que chamou atenção para o processo de “prefeiturização” do PAA 

(favorecimento de operações por meio de estados e municípios em detrimento das 

organizações sociais) que está em curso desde 2011. Mas esse risco se intensifica 

após o golpe sofrido pelo país em 2016. Seu governo tem realizado diversas 

mudanças estruturais e um dos setores mais atingidos foi, justamente, o da agricultura 

familiar. Ministérios foram fundidos ou rebaixados a secretarias, funções fundamentais 

para executar o programa foram transferidas para outros órgãos. Essas alterações têm 

gerado insegurança entre os agricultores que contam com esse programa para 

garantir sua subsistência e fonte de renda. 

Em 06 de julho de 2016 o CONSEA lançou uma carta aberta28 expondo a 

situação de instabilidade vivida pelo setor e demonstrou preocupação com as reformas 

e o risco de retrocesso dos direitos conquistados. Um dos desafios que ficam é olhar 

para como os agricultores familiares estão lidando com essa situação. 

 

 

 

 

                                                           
28

 Carta Aberta "Não aos retrocessos e pela ampliação do direitos conquistados". ABONG. Disponível em: 

http://www.abong.org.br/notas_publicas.php?id=9876. Acessada em: 02 de fevereiro de 2017. 
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RESUMO 

 

 O ambiente contemporâneo marca-se pelo alargamento das formas de participação 

social, pela pluralização dos movimentos sociais e formas de ação coletiva. Em Belo 

Horizonte, além das manifestações associadas às questões nacionais ampliam-se 

movimentos sociais que retematizam a cidade questionando a sua mercantilização e 

defendendo uma apropriação mais inclusiva do espaço urbano e a democratização da 

gestão municipal. O trabalho - de natureza exploratória e qualitativa - aborda os 

movimentos sociais em Belo Horizonte na última década, com pautas relacionadas à 

cidade e ao direito à cidade, tendo por objetivo analisar as formas de organização e de 

ação coletiva, sob o argumento de que nos movimentos em foco pode-se identificar 

uma pluralidade de formas de ação coletiva, incluindo a interação com o poder público 

mediante repertórios diversos. A partir da revisão de desenvolvimentos teóricos 

relativos aos movimentos sociais, busca-se compreender quem são os atores e como 

se constituíram em atores coletivos, quais os significados compartilhados e 

especialmente, quais as agendas e repertórios de atuação e interação com o poder 

público local e quais os desdobramentos de suas ações. 

 

PALAVRAS CHAVES: Participação social, Movimentos Sociais, Movimentos 
Ambientais Urbanos; Ação coletiva. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
           O trabalho aborda os movimentos sociais atuantes em Belo Horizonte na última 

década, tendo por objetivo analisar as formas de organização e de ação coletiva, sob 

o argumento de que se pode identificar uma pluralidade de repertórios de ação e de 

interação com o poder público. 

           No período, a cidade foi palco de inúmeras ações coletivas, de natureza 

diversa, que incluem ações na linha do ativismo político, mobilizadas a partir de temas 

nacionais no bojo dos ciclos de protestos que têm ocorrido no país. Nesse sentido, 

Avritzer (2016) indica que as diversas mobilizações têm ocupado as ruas das cidades 

e que “a rua é o único espaço que não tem nenhum controle econômico e nenhuma 

interpretação preconcebida”, sendo o “lugar em que a democracia pode ser concebida 

em sua plenitude” 

As manifestações de 2013 no país, inicialmente, nuclearam-se em torno dos 

movimentos Passe Livre e dos Atingidos pela Copa e demarcaram um ciclo de 

protestos que tem sido objeto de abordagem recente (ROMÃO, 2013; TATAGIBA, 

2014, KUNRATH,2015 AVRITZER, 2016). Mobilizaram atores sociais com bases 

sociais distintas, envolvendo não apenas movimentos e atores organizados mas 

também segmentos não organizados, com diversos motes e formas de ações 

coletivas, com destaque para as ocupações de escolas e prédios públicos. Nos 

momentos posteriores, ocorrem manifestações polarizadas e, não raro, de grande 

magnitude; um golpe legislativo; e uma extensa e profunda crise institucional, que se 

acompanha de um novo ciclo manifestações em protesto ao novo governo e às 

reformas por ele patrocinadas. 

Contudo, embora constituam um pano de fundo para a abordagem deste artigo, 

as ações coletivas e as mobilizações políticas especificamente associadas às 

questões nacionais não serão contempladas. Focalizam-se os movimentos sociais 

recentes que retematizam a cidade com suas pautas que podem ser associadas à 

perspectiva de reforma urbana e direito à cidade, referido, nos termos de Harvey 

(2014: 28), às possibilidades emancipatórias, de mudança e reinvenção da cidade. 

Têm-se em vista os movimentos sociais desde uma perspectiva crítica e de 

questionamento da mercantilização do espaço urbano, ao lado da agenda de direito à 

cidade, da defesa da apropriação democrática e inclusiva do espaço urbano e da 

democratização do planejamento e de gestão da cidade. 

Cabe notar que os movimentos sociais não constituem novidade em Belo 

Horizonte, que apresenta, notadamente a partir dos anos 1960, um tecido 

movimentalista significativo, desde os chamados “movimentos sociais urbanos” a 
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outros movimentos sociais. Ao lado disso, destaca-se também, como indicado por 

Avritzer e Pereira (2001), um tecido associativo expressivo e plural, com um grande 

número de associações de bairros e de favelas, bem como de associações civis 

temáticas.  

No contexto de redemocratização, tem-se o fortalecimento de atores coletivos 

existentes, reconfigurações e emergência de novos atores e articulações, 

notadamente com o mote de reforma urbana e de proteção ao meio ambiente, ao lado 

de uma diversidade de movimentos e mobilizações no campo das políticas sociais, de 

gênero e diversidade, dentre outros motes. Constitui um marco o governo da Frente 

BH-Popular, encabeçada por Patrus Ananias, do Partido dos Trabalhadores (PT), que 

se inicia em 1993 e tem continuidade programática nos governos seguintes, até 2008.  

A partir de 1993 foi construída uma arquitetura participativa ampla e plural na 

cidade, com instituições participativas como conselhos, orçamento participativo e 

conferências - dentre outros desenhos participativos - nos diversos setores de políticas 

e temas, ao lado de avanços significativos e inovações nas políticas sociais e urbanas, 

endereçados à inclusão e democratização (BRASIL, 2004).   Os governos recentes, do 

período 2009/2016 – correspondentes aos mandatos do Prefeito Márcio Lacerda, do 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) - não privilegiaram ou mesmo esvaziaram a 

dimensão participativa e, nesse contexto, pode se considerar que se distendeu o 

tecido movimentalista e pluralizaram-se as formas de ação coletiva. Ampliaram-se os 

movimentos com pautas endereçadas à democratização do espaço urbano, à inclusão 

social, à preservação ambiental e do patrimônio e à inclusão das minorias e 

alargaram-se as formas de ação coletiva. 

Este artigo inscreve-se em uma pesquisa exploratória em desenvolvimento 

sobre movimentos sociais que se constituem em Belo Horizonte no momento recente 

e que remetem à perspectiva do direito à cidade. O mapeamento preliminar, no artigo, 

sistematiza os principais movimentos agrupando-os em movimentos de preservação 

do meio ambiente; movimentos de moradia; o Muitas - Cidade que Queremos, com 

sua pauta única e transversal; apontando, ainda, outros movimentos que emergiram 

na presente década. Abordam-se quem são os atores; quais os significados 

compartilhados e sua agenda; suas formas de organização, repertórios de ação 

coletiva e de interação com o poder público, buscando identificar, ainda, se e como 

têm influído nas políticas locais. Além da revisão de literatura e de levantamentos 

documentais, foram empregadas técnicas de observação direta e entrevistas 

semiestruturadas com informantes-chave ativistas dos movimentos em foco.1  

                                                           
1 Ver a lista de ativistas/informantes chave ao final. 
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2.MOVIMENTOS SOCIAIS, REPERTÓRIOS DE AÇÃO E DE INTERAÇÃO  

O ambiente contemporâneo marca-se pelo alargamento das formas de 

participação social e ação coletiva, com a pluralização dos movimentos sociais 

(WARREN, 2001). Em tal contexto, a categoria movimentos sociais mostra-se fluida e 

ambígua na literatura (ALONSO, 2009; GOHN, 2009). Em esforço de síntese de 

elementos de correntes contemporâneas, Della Porta e Dianni (1999: 165) 

caracterizam os movimentos sociais como redes de interações informais entre uma 

pluralidade de indivíduos, grupos e/ou organizações engajadas em confronto político 

ou baseadas em elementos culturais e identidades coletivas compartilhadas.   

Ainda no sentido da caracterização mais geral dos movimentos sociais, Cohen 

e Arato (1992) apontam para sua natureza coletiva e caráter primariamente informal e 

extra-institucional, bem como para a expressão de conflitos sociais e as possibilidades 

de mudança que esses atores trazem em seu bojo.   

A literatura relativa aos movimentos sociais de forma geral, no século anterior,  

apresenta uma perspectiva dicotômica, contrapondo institucionalização e contestação 

no que se refere às logicas e formas de ação de coletiva. Nesse sentido, o trabalho de 

Cohen (1985) constata a insuficiência das abordagens das duas linhagens da segunda 

metade do século anterior referenciando a tradição norte americana, moldada pela 

teoria de mobilização de recursos, e sua perspectiva de ação estratégica; e a tradição 

europeia, com sua ênfase cultural, sob o mote de novos movimentos sociais. Cohen e 

Arato (1992), em sua teoria da sociedade civil, avançam postulando lógicas e formas 

de ação coletiva complementares e não excludentes para os movimentos sociais 

contemporâneos, que envolvem tanto a construção de identidades coletivas quanto a 

orientação estratégica; e tanto as formas de ação contenciosas quanto formas de ação  

mais institucionalizadas endereçadas a afetar o sistema político-institucional. Contudo, 

desenvolvimentos teóricos posteriores, nas linhas mencionadas, buscam superar os 

limites de suas abordagens convergindo com essa perspectiva. 

No terreno dos novos movimentos sociais, já em um campo de interface com a 

teoria democrática deliberativa, Melucci (1994: 191-192) sustenta que os movimentos 

sociais podem atuar de diferentes formas, sem descartar as formas de participação 

mais institucionalizadas, destacando as possibilidades de afetarem os sistemas 

político-institucionais, no sentido de produzirem “algum tipo de reação que pode ser 

mais ou menos democrática.”  

No terreno dos desenvolvimentos posteriores à teoria da mobilização de 

recursos, a dimensão cultural comparece em alguma medida na produção de Charles 

Tilly (1995: 26), inclusive na noção de repertório de ação coletiva, que (re)conceitua 
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como “conjunto limitado de rotinas que são aprendidas, compartilhadas e postas em 

ação por meio de um processo relativamente deliberado de escolha.”2 

Sob a rubrica de mobilização política, McAdam, Mc Carthy e Zald (1999: 3-23) 

reformulam seus quadros teóricos incorporando aportes da vertente europeia. 

Destaca-se, nesse esforço, a concessão às dimensões ideacionais e cognitivas da 

ação, incorporando fundamentos culturais. A noção de frame ou enquadramento 

interpretativo constitui um núcleo da reconstrução efetuada pelos autores. Para 

McAdam, Mc Carthy e Zald (1999: 2) a emergência e desenvolvimento dos 

movimentos associa-se a estrutura de oportunidades políticas, com ênfase nos 

processos políticos; formas de organização formais e informais; e processos coletivos 

de framing - de interpretação e de construção social (BRASIL, 2011). 

Destacam-se ainda esforços de maior amplitude de McAdam, Tarrow e Tilly 

(2009: 12) desde meados década de 1990 em torno da chave “confronto político”, na 

qual inscrevem, fluida e continuamente, movimentos sociais, ação coletiva e 

revolução. Em seus termos, essas formas de interação envolvem confronto ou 

reivindicações associadas a outros interesses e pelo menos um dos grupos na 

interação é um governo.3 Os autores assinalam conexões entre os movimentos 

sociais, as identidades coletivas e as redes sociais, indicando que a ação coletiva se 

vincula decisivamente às redes informais de interação, assim como assinalam que não 

há nenhuma descontinuidade fundamental entre os movimentos sociais e a política 

institucional. 

 Entretanto, a despeito desses esforços mais recentes, de forma mais 

especifica o tema das interações dos movimentos sociais com o Estado e o sistema 

político não mereceu atenção sistemática nas teorias dos movimentos sociais. Assim, 

tem-se um déficit de abordagem em relação as formas de ação coletiva e de interação 

dos movimentos com o poder público, sobretudo no que que se refere às formas de 

ação de cunho mais institucionalizado que não têm sido contempladas a contento.      

 Nessa direção, Carlos (2015: 27) problematiza a perspectiva de movimentos 

sociais como um fenômeno estritamente extra-institucional, apontando para sua 

                                                           
2 A noção de repertório de Tilly (1978), compartilhada por Mac Adam (1983), refere-se a um 

conjunto limitado e historicamente enquadrado de desempenhos alternativos, conectando os 
reivindicadores aos objetos de reivindicação. McAdam, Tarrow e Tilly (2009: 24, apud BRASIL, 
2011) avançam na abordagem dos repertórios, como expressão histórica da interação dos 
movimentos e seus opositores, apontando como  grandes desempenhos a criação de 
associações e partidos, reuniões públicas, criação de associações e de partidos, 
demonstrações, passeatas, petições pressão, ocupação de terras e imóveis, barricadas, ao 
lado de recursos associados á mídia e às tecnologias informacionais como a internet.  
(BRASIL, 2011). Descarta-se aqui a revisão da trajetória do conceito, que pode ser encontrada 
em Alonso (2012). 
3 Os autores situam os movimentos (assim como as revoluções e os processos de 

democratização) no âmbito da política orientada para o Estado. 
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complexidade organizacional e interação com instituições e outros atores coletivos. A 

partir do contexto brasileiro das últimas décadas, essa discussão tem comparecido 

sob vários prismas nos debates e desenvolvimentos teóricos e analíticos recentes no 

país (DOWBOR, 2011 ABERS; VON BULLOW, 2014; TATAGIBA et alli, 2012; SILVA, 

2015; CARLOS, 2015). Cabe destacar a noção de repertórios de interação em Abers, 

Serafim e Tatagiba (2014), envolvendo a diversidade de formas de interação entre os 

movimentos sociais e atores coletivos e o Estado no contexto brasileiro. As autoras 

apontam para práticas diversas de organização, mobilização e articulação das 

demandas dos movimentos sociais e de um repertorio também diverso de interação 

com o Estado.  Para além de protestos, enfatizam que os movimentos se engajam em 

na participação institucionalizada, ao lado de formas de negociação com o poder 

público e pressão junto ao legislativo. 

No ambiente brasileiro e de outros países latino-americanos, nos quais a partir 

dos processos de redemocratização se desenvolveram formas de participação 

institucionalizada, tem se observado que os movimentos sociais vêm atuando no 

âmbito da sociedade civil, na construção de identidades e de bases para ação coletiva, 

e nas formas de mobilização, bem como nos espaços institucionalizados (DAGNINO, 

2002). No Brasil, especialmente, destaca-se uma arquitetura participativa ampla e 

diversificada nos três níveis de governo4, com um grande número de conselhos 

gestores de políticas e temáticos, conferências nacionais, orçamentos participativos e 

outras instâncias participativas, que foram criadas notadamente a partir da CF-88.  Em 

tal contexto, e notadamente até 20135, os movimentos sociais e outros atores coletivos 

engajaram-se não apenas nas práticas de participação não institucionalizadas, mas 

também institucionalizadas, como a participação (conjugada com mecanismos de 

representação) nas instituições participativas. Nesse sentido, portanto, cabe sublinhar 

a pluralidade das formas de ação coletiva, do ativismo e contestação às formas de 

participação institucionalizadas e dialógicas, que se revelam em um repertório plural 

de interação com o Estado. 

Nas seções seguintes, abordam-se os movimentos sociais em Belo Horizonte, 

que se associam à perspectiva de direito à cidade, buscando observar, especialmente, 

seus repertórios de ação e de interação com o poder público local. 

 

 

                                                           
4 Nos anos 1990 têm destaque os governos locais na criação de instituições participativas, especialmente 

os governos democrático-populares com seu experimentalismo democrático. A partir de 2003 destaca-se 
o âmbito federal, com desdobramentos nas outras esferas de governo. 
5 A partir das mobilizações de 2013 tem-se apontado o esvaziamento e crise das instituições 

participativas. Ver Avritzer (2016). 
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3. MOVIMENTOS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE URBANO 

             Os movimentos em defesa do meio ambiente têm se multiplicado na cidade, 

seja se articulando na defesa de áreas verdes remanescentes em contraposição à 

especulação imobiliária e apropriação privada dessas áreas; seja em defesa da 

arborização urbana de forma mais geral, articulada a uma agenda ambientalista 

ampla; seja em oposição à privatização de parques na cidade. O Quadro 1 sintetiza os 

movimentos focalizados, atuantes no contexto atual, abordados em seguida.  

 

Quadro 1- Movimentos de defesa do meio ambiente recentes em Belo Horizonte 

Movimento 
e Ano de 
Criação 

Significados 
compartilhados e 
agenda 

Participantes, 
organização e 
atuação 

Repertórios de ação e interação 

Salve a Mata 
do Planalto 
(2009). 

Luta contra a 
especulação 
imobiliária e pela 
preservação do 
remanescente de 
mata atlântica 
conhecida como 
Mata do Planalto, 
localizado no bairro 
Planalto em BH e 
pelo uso do local 
pela população em 
atividades que 
contribuam para a 
melhoria da 
qualidade de vida. 

Composto 
principalmente 
por moradores 
dos bairros 
Planalto, Campo 
Alegre e Vila 
Clóris e 
ambientalistas. 

O movimento se mobiliza a partir 
de carretas, caminhadas, 
atividades culturais e apresenta 
intenso uso das redes sociais e 
da mídia local para mobilização. 
Institucionalmente com a 
participação em audiências 
públicas e discussões com o 
poder público e Ministério Público. 

Parque 
Jardim 
América 
(2011). 

Luta contra a 
especulação 
imobiliária, pela 
preservação do 
remanescente de 
mata atlântica e a 
criação de um 
parque público na 
área da antiga 
chácara Jardim 
América. 

O movimento se 
autodefine como 
horizontal, aberto 
e apartidário e 
sem laços 
institucionais, 
sendo composto 
por moradores da 
região oeste de 
BH, estudantes e 
ambientalistas.  

O movimento se mobiliza a partir 
de reuniões esporádicas entre 
seus participantes, passeatas, 
atividades lúdicas, pelo bloco de 
carnaval “ Bloco do Parque”, 
utilizando as redes sociais para 
divulgação e mobilização para 
sua causa, mantendo-se 
articulado com outros movimentos 
ambientais da cidade. 
Institucionalmente participa de 
audiências públicas. 

Fica-Ficus 
(2013) 

Inicialmente, luta 
pela permanência 
dos fícus da Avenida 
Bernardo Monteiro, 
na região centro sul 
de Belo Horizonte, 
bem como pela 
manutenção dos 

O movimento é 
composto por 
ambientalistas, 
estudantes, 
artistas e 
moradores da 
cidade que 
simpatizam-se 

O movimento mobilizou-se 
inicialmente via redes sociais e 
mantem essa interação como 
chave ao lado de ocupações de 
espaços públicos e  atividades 
lúdicas como piqueniques e rodas 
de conversas.  Institucionalmente 
participam de audiências públicas 
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espaços verdes e 
arborização das vias 
da cidade. Amplia 
sua pauta para a 
arborização urbana. 

com a causa. no legislativo, em reuniões  e com 
o governo local e Ministério 
Público. Obtiveram êxito com a 
suspensão de cortes dos fícus, 
que constituíam o mote inicial do 
movimento. 

S.O.S 
Parque das 
Mangabeiras 
(2016). 

Luta contra a 
privatização do 
Parque das 
Mangabeiras e pela 
conservação 
ambiental da fauna e 
flora do parque. 

Ambientalistas, 
concessionários 
que trabalham no 
parque e 
moradores dos 
bairros vizinhos  e 
da cidade.  

Reuniões e debates, atividades 
lúdicas como caminhadas, 
interlocução com representante 
do Legislativo. 

Fonte: Pesquisa dos autores 

 

3.1.Salve a Mata do Planalto   

 O movimento Salve a Mata do Planalto (SMP) surgiu em 2009 a partir da 

reunião de moradores do Bairro Planalto em reação ao fato de uma construtora ter 

obtido, junto à Prefeitura Municipal, autorização para iniciar o processo de construção 

de um empreendimento imobiliário na área conhecida como “Mata do Planalto”.  Trata-

se de uma área com 20 hectares, importante remanescente de Mata Atlântica, onde 

há cerca de vinte nascentes que alimentam um afluente do Rio das Velhas. 

 A Mata do Planalto é o que restou de uma área verde maior, de propriedade da 

família Maciel do Lado, loteada anteriormente pela construtora Bandeirante, a ela 

pertencente. Após a morte do patriarca da família, o que restava da mata original foi 

vendido a outras empresas da construção de civil (VINTI, 2016). No local, foi projetada 

a implantação de um condomínio residencial com dezesseis prédios de dezesseis 

andares cada.  Mobilizada, a comunidade, que contou com o apoio da Pastoral da 

Terra e de ambientalistas, entrou com Ação Popular contra o empreendimento. Face a 

essa reação, a construtora então responsável pelo projeto6 apresentou uma proposta 

em que 70% da área seria preservada, com a criação de dois parques - um destinado 

aos moradores do condomínio a ser implantado e outro aberto ao público, o qual seria 

doado ao município.  

           No entanto, o movimento, composto sobretudo por moradores do Bairro 

Planalto e de bairros fronteiriços, além de ambientalistas e simpatizantes de outros 

bairros da cidade, defende a preservação integral da área onde, segundo 

levantamentos, há, além de nascentes importantes, espécies protegidas ou 

ameaçadas de extinção. Para o movimento, a mata pertence à coletividade e por ela 

deve ser usada. De acordo com o biólogo que realizou levantamento de espécies na 

                                                           
6 Originalmente, a Construtora Rossi; depois, a Construtora Direcional. 
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área:  "se ela [a mata] está preservada até hoje é por causa dos moradores. É como 

se fosse o quintal da casa de todo mundo" (ABES, 2015). 

             Documentos técnicos elaborados pelo Ministério Público de Minas Gerais 

(MPMG) ressaltaram a importância ambiental da Mata do Planalto, emitindo duas 

recomendações contrárias ao licenciamento da área7. Além disso, na avaliação da 

coordenadora do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (Gesta-UFMG), Andréia 

Zhouri8, a concessão da licença em questão “foi feita de forma ilegal, irregular e 

ilegítima, por ter sido uma decisão tomada sem a participação popular”.  

             Lutando contra a apropriação da mata pelo capital imobiliário, o SMP 

protagoniza uma cena de conflito ambiental territorial na cidade, defendendo uma 

maneira sustentável de se relacionar com a natureza e inspirando outros movimentos 

dentro e fora da cidade. Nesse sentido, a presidente da Associação Comunitária do 

bairro Planalto e Adjacências (ACPAD) e líder do SMP destaca o reconhecimento que 

o movimento tem recebido não só na mídia como em trabalhos acadêmicos. 

             O SMP recorre às redes sociais como meio de divulgar sua luta, mobilizando-

se de diversas formas, como caminhadas, carreatas, panfletagens, atividades 

culturais. Ao lado desse repertório de ações, recorre também às formas de ação 

institucional, como a participação em audiências do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (COMAM), nas quais o licenciamento ambiental do empreendimento 

imobiliário conste da pauta.  

             Nesse sentido, cabe destacar a articulação do SMP com outros movimentos e 

organizações civis, formando uma larga rede de apoio9, da qual fazem parte o 

Movimento de Associações de Moradores de BH (MAMBH), integrado por mais de 40 

                                                           
7 A PBH havia emitido licença prévia ao empreendimento imobiliário proposto pela construtora. 

Essa licença foi suspensa a partir de Ação Popular proposta pelo SMP e de Ação Civil Pública 
proposta pelo MPMG.  
8 Reportagem publicada no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (2015). 
http://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2015/03/19_comissao_assuntos_municip
ais_mata_do_planalto.html 
9 Destaca-se nesse rol a Rede Verde, iniciativa de articular os movimentos ambientalistas em  

2014:  “A Rede Verde emerge em Belo Horizonte através da conexão entre diversos 

movimentos ambientais, sociais e culturais que envolvem ações colaborativas e coletivas pela 

defesa da Mata do Planalto, do Parque Jardim América, dos Fícus da Bernardo Monteiro, da 

Serra do Gandarela, do Parque Lagoa Seca, da Região do Isidoro e das demais áreas verdes 

da cidade.[...] Acredita-se que parques, praças, jardins e áreas de preservação ambiental são 

fundamentais para a qualidade ambiental nas cidades e garantem uma vida mais saudável 

para todos. Além disto, defende-se que estes são locais coletivos para que os cidadãos 

possam viver parte das suas vidas em espaços de convívio que não sejam necessariamente 

shoppings, instituições privadas, condomínios fechados, e que a vivência cotidiana destes 

espaços e os processos de gestão destes territórios possam organizar movimentos cidadãos 

em defesa da democracia enquanto processo que garante o direito à função social e ambiental 

do território.” Ver <redeverdebh.wix.com/redeverde>. 
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associações e movimentos, e a Pastoral da Terra. Se necessário, lança mão também 

de ações mais expressivas. É o que ocorreu, por exemplo, em abril de 2016 quando, 

reagindo à suspensão da liminar que impedia a continuidade do processo de 

licenciamento ambiental para a construção do referido empreendimento residencial na 

Mata do Planalto, integrantes do movimento passaram o dia acorrentados à porta da 

Prefeitura Municipal, como sinal de protesto. 

         A representante do movimento entrevistada destaca que, nos oitos anos de 

existência do SMP correspondentes aos mandatos do prefeito Márcio Lacerda, este 

não os recebeu nem ouviu. No entanto, durante a campanha eleitoral de 2016, o então 

candidato Alexandre Kalil, atual prefeito de Belo Horizonte, fez uma visita à Mata do 

Planalto e declarou publicamente ser a área intocável. Em abril deste ano, os 

representantes do movimento reuniram-se com o prefeito, que reafirmou sua postura 

em prol da conservação da Mata do Planalto, declarando que irá desapropriar a área.  

            

3.2.Parque Jardim América 

O movimento Parque Jardim América (PJA) também se origina de uma reação 

a uma iniciativa do mercado imobiliário. Isto se dá em 2011, quando moradores do 

bairro Jardim América10 vizinhos à área verde conhecida como Chácara do Jardim 

América tiveram conhecimento de um processo de solicitação de licenciamento 

ambiental, em tramitação na Prefeitura Municipal, para a implantação, no local, de um 

empreendimento residencial. Mobilizados, os moradores fizeram um abaixo assinado e 

o encaminharam ao MPMG e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Com base no 

abaixo assinado, solicitaram e obtiveram uma liminar do MPMG suspendendo 

qualquer edificação na área até a decisão final do processo. 

 O terreno de 21,5 hectares é fruto de um espólio cujo processo tramita na 

justiça. Corresponde a uma antiga chácara com remanescente de mata atlântica, 

inserida na bacia hidrográfica do córrego Piteiras. O representante do movimento 

entrevistado destaca que parte da área já pertence à Prefeitura Municipal e, assim, 

pertence ao cidadão; a luta tem a ver com a desapropriação da parcela restante.11 

             Conforme o representante do PJA, a pauta do movimento se constitui em três 

pontos principais, que denotam os significados construídos e compartilhados pelos 

participantes. O primeiro é ambiental, por tratar-se de uma área verde expressiva que, 

além de reduto de espécies vegetais e animais, cumpre a função de recarga de água 

                                                           
10 Localizado na região oeste de Belo Horizonte. 
11 Conforme o entrevistado:“ Entendemos que pode ser uma transação sem prejuízo para nenhuma parte 

envolvida, pois  existe um mecanismo  na legislação urbana que acreditamos poder resolvemos o 
problema. Estamos falando da- Transferência do direito de construir. Construir em outro lugar.”  
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para o lençol freático. O segundo tem conotação histórica e cultural, refletindo o fato 

de a área ser oriunda da antiga Fazenda das Goiabeiras, que deu origem ao bairro 

Jardim América, em 1929. O terceiro é social, já que o pretendido Parque oferecerá 

oportunidades de convívio e lazer para os moradores da região. 

            O PJA se define como um movimento horizontal, portanto sem lideranças 

formais, aberto, apartidário e sem laços institucionais. De acordo com o entrevistado, o 

núcleo do movimento oscila entre vinte a trinta participantes, que se alternam em 

tarefas de forma voluntária, reunindo-se, uma vez ao mês, em encontros 

acompanhados de atividades recreativas no entorno da chácara. As reuniões são 

marcadas via redes sociais, também utilizadas para divulgação das ações e objetivos 

do PJA. As decisões relativas às ações do movimento se fazem por votações 

ocorridas nos encontros realizados. Apesar de perseguir um objetivo específico - a 

criação do parque -, o PJA mantém-se articulado com outros movimentos ambientais 

da cidade, integrando uma rede movimentalista mais ampla – a denominada a Rede 

Verde12 - que objetiva a preservação dos espaços públicos e e, especialmente, das 

áreas verdes.  

Em 2015 foi criado um bloco de carnaval chamado “Bloco do Parque”, como 

forma de divulgar, de forma lúdica, as ideias do movimento. Nesse contexto, o 

representante entrevistado ressalta que o coletivo PJA cuida das lutas políticas e 

burocráticas, enquanto o Bloco do Parque constitui-se num outro movimento, lúdico e 

mobilizatório, que se propõe a chamar a atenção da sociedade para a causa do 

Parque, dando-lhe visibilidade.   

O movimento transita pelas instâncias institucionais, com apoio de uma 

assessoria jurídica voluntária, mas tem ressalvas à atuação do poder público que 

assume uma postura mais favorável aos interesses do capital e ouve pouco o PJA, de 

acordo com o entrevistado.  

 

3.3. Fica Ficus 

 A Belo Horizonte planejada como capital do estado compreendia, em seu 

projeto original, áreas expressivas de praças e parque, bem como a arborização dos 

espaços e vias públicas. A Avenida Afonso Pena – eixo estruturante da área central da 

cidade - recebeu em toda a sua extensão centenas de muda de Fícus Benjamina, 

(NASCIMENTO, 2014). A urbanização intensa, a expansão da cidade e a 

metropolização, pautadas na especulação imobiliária, implicaram, dentre outros 

                                                           
12 Ver nota 10 sobre a Rede Verde faz a conexão entre diversos movimentos ambientais, 
sociais e culturais de Belo horizontes que envolvem ações colaborativas e coletivas pela 
defesa das áreas verdes da cidade. 
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processos, a supressão de arborização em várias áreas da cidade. Assim, na década 

de 1960, os fícus da Afonso Pena foram retirados da paisagem sob a alegação de 

uma forte praga de insetos (CARVALHO et al, 2015). Também a Av. Bernardo 

Monteiro – na área central da cidade, próxima à Faculdade de Medicina e ao próprio 

Parque Municipal – foi arborizada com essa espécie. 

           As árvores centenárias no trecho da referida avenida resultaram em uma 

paisagem e ambiência única na cidade, constituindo uma referência para a população.  

Tal espaço foi ressignificado e palco de novas de formas de apropriação e 

sociabilidade a partir do início dos anos 1990, quando a Feira de Antiguidade e 

Comidas que acontecia aos sábados na  Praça da Liberdade foi relocadas para a 

Avenida Bernardo Monteiro, sob a sombra dos fícus. (BRASIL,1995). O trecho dos 

fícus passa a abrigar além dessa feira aos sábados e da Feira de Flores,  a Feira de 

Economia Solidária, ambas às sextas-feiras. Ou seja, a referida Avenida marca-se 

então por se constituir em uma referência ambiental e cultural para a cidade. 

 O movimento Fica Fícus surge em 2013, em reação à ameaça e ao efetivo 

início de corte e supressão dos exemplares fícus da Av. Bernardo Monteiro – sob 

alegação de sua infestação.  A mobilização inicialmente ocorreu via redes sociais, 

especificamente o facebook, com a proposta de reunião no local. A ativista do 

movimento relata que foram contactadas dez mil pessoas com resposta de duas mil    

– que podem ser consideradas apoiadoras- e um comparecimento de 150 pessoas na 

reunião, com a pauta ainda específica dos fícus, que se ampliará adiante.   

Nesse sentido, Nascimento (2014) indica que as mobilizações são realizadas 

primordialmente através do ambiente virtual, sendo as redes sociais responsáveis pela 

rápida difusão das mensagens informativas e programação das atividades 

(NASCIMENTO, 2014), e, desde o início de suas atividades, tem sensibilizado o poder 

público municipal a responder seus questionamentos. 

          O movimento ganha visibilidade na mídia e nas próprias redes sociais a partir da 

mobilização inicial. De acordo com a ativista do movimento, desde as discussões 

iniciais o movimento decide marcar posição em relação ao poder público e busca abrir 

interlocução, chegando a estabelecer diálogos em relação às alternativas à supressão 

dos fícus. Em suas palavras, “a gente queria marcar isso, que a cidade também é 

nossa e que a gente participa do planejamento”. 

           Ainda a partir do relato da entrevistada, o segundo encontro do movimento se 

dá na perspectiva de ocupar o local a partir de um piquenique com elementos 

alegóricos, gerando grande adesão. Nesse momento aglutinam-se também os 

feirantes que a prefeitura pretendia relocar para quarteirões adjacentes aos que foram 

objeto de podas. De fato, essa relocação veio a acontecer, prejudicando 
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especialmente a Feira de Economia Solidária.  

         Nascimento (2015) aponta para essas manifestações e sua visilibidade e 

destaca “um grau de amadurecimento das práticas proativas do movimento, que 

transcende a formulação da denúncia, e tem como objetivo a formulação de 

alternativas de conservação e ou preservação das áreas verdes da cidade.”  

        O movimento criou uma página no Facebook e um sítio na internet para 

discussões mais sistemáticas, constituindo um núcleo de cerca de 30 pessoas, que 

paralelamente passa a canalizar denúncias sobre cortes de árvores na cidade. As 

discussões fortaleceram o entendimento de uma atuação mais ampla em relação à    

urbana ou “floresta urbana” nos termos da entrevistada, e o movimento tem obtido 

êxito em ações coletivas endereçadas ao cancelamento de derrubadas de árvores.  

          Para além das reuniões e eventos, o movimento buscou também estabelecer o 

diálogo mais sistemático com a Prefeitura e Legislativo e também o Ministério Público, 

participando de reuniões e audiências públicas. Em relação aos fícus, obtiveram 

relativo sucesso, na medida em que – a despeito da poda radical anterior ao 

movimento – não houve supressão das arvores. A ativista destaca que o quarteirão é 

um corredor de floresta urbana e importante para “dar um respiro” em meio ao transito, 

e um receio adicional com a supressão das árvores seria a destinação da área para 

projetos viários. Ao lado disso, defendem que o lugar das feiras é sob os fícus.             

Alguns fícus morreram, e a entrevistada ressalta que o Fica Fícus defende que os 

troncos “fiquem ali como marcação”, e que os moradores da cidade possam fazer 

intervenções naquele espaço que é emblemático, que fiquem como retrato e memória 

para as gerações futuras como o que não pode acontecer com os espaços da cidade”.  

             O Fica Fícus reivindica o direito à cidade, a participação na política e a 

manutenção de uma cidade sustentável com a preservação do “floresta urbana”. Seu 

repertório de ações inclui não só a realização de mobilizações e ocupações lúdicas do 

espaço público, mas também a participação em audiências públicas e outras formas 

de ação mais institucionalizada.  

Conforme matéria no Estado de Minas (2015) a realização de piqueniques 

seria a marca registrada do Fica Ficus, reunindo integrantes do movimento, 

profissionais da área cultural, músicos, estudantes e moradores da cidade de um 

modo geral, o movimento promove outras atividades, como rodas de conversas e 

exposições de fotografias da cidade mais arborizada, destacando-se por uma atuação 

com fortes componentes simbólicos. Como exemplo, em dezembro de 2015, o Fica 

Fícus compôs, na Av. Bernardo Monteiro, tapetes coloridos de serragem na forma de 

mandalas para homenagear o aniversário da cidade. (ESTADO DE MINAS, 2015). Um 

ano antes, em janeiro de 2014, o Fica Fícus e o movimento Praia da Estação se 
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uniram num protesto pacifico em prol da manutenção das árvores na avenida 

Bernardo Monteiro (O TEMPO, 2014). A integrante do Praia da Estação e uma das 

organizadoras do evento afirmou na oportunidade que os dois movimentos lutam por 

um  mesmo objetivo: “a utilização do espaço público e a conservação desses lugares.” 

( O TEMPO, 2015).   

 

3.4.S.O.S Parque das Mangabeiras 

 O Parque Municipal das Mangabeiras está situado ao pé da Serra do Curral - 

eleita em 1997 como o símbolo da cidade, e um patrimônio ambiental e cultural de 

inegável relevância. Projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx, o parque tem uma 

área de 240 hectares, compreendendo 59 nascentes do Córrego da Serra - integrante 

da bacia do Rio São Francisco. Caracteriza-se por vegetação remanescente típica do 

Cerrado e da Mata Atlântica, contando, além de espécies típicas destes biomas, com 

fauna diversificada (PBH, 2017). Ao valor ambiental de conservação da flora e fauna, o 

parque desempenha ainda um importante papel social ao constituir-se em espaço de 

lazer e cultura para a população.  

Em 2016, o Projeto de Lei n° 1931, de autoria da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, abre a perspectiva de o Parque das Mangabeiras passar a ser administrado 

por meio da celebração de uma Parceria Público-Privada (PPP). Em reação a essa 

intenção privatizante do poder público, o movimento S.O.S. Parque das Mangabeiras 

surge no mesmo ano, como mobilização de protesto, aliando-se a outros movimentos 

locais que se articulam em torno da criação e/ou preservação de Parques Municipais, 

como os anteriormente citados.  

Além de defender a manutenção do parque como um espaço público, o 

movimento se preocupa com os potenciais impactos ambientais advindos da PPP. O 

projeto de lei afirma que a concessão a empresa privada deverá preservar a natureza 

e resguardar as características naturais e patrimoniais do parque. No entanto, o que 

se questiona são intervenções estruturais que podem ser feitas no parque para 

atender a projetos do concessionário com vistas à geração de receita. Nesse sentido, 

destacam-se os grandes eventos que já vêm ocorrendo na área, provocando, além de 

poluição sonora, a fuga de animais silvestres, vistos atualmente pelas ruas nos 

arredores do parque. Além disso, houve supressão de parte da vegetação para 

ampliação do estacionamento localizado dentro da área do parque com o intuito de 

suportar a demanda de veículos em dias de realização de eventos, o que aconteceu 

antes mesmo da aprovação do projeto de lei, em clara sinalização daquilo que a 

privatização poderá ocasionar. 

A partir de caminhadas, debates, rodas de conversas e ações em conjunto com 
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outros movimentos ambientais locais, o S.O.S. Parque das Mangabeiras resiste ao 

processo de privatização do parque, considerado um “ataque ao patrimônio público”. 

Busca a sensibilização do poder público para sua manutenção como bem público, 

defendendo o uso do espaço de forma livre e gratuita pela população. Vale destacar 

que o movimento não é contrário à realização de eventos no local, desde que sejam 

compatíveis com sua preservação. A esse respeito, defende a priorização de eventos 

culturais que possam contar com a participação aberta de toda a população.  

O movimento contou com o apoio do vereador Pedro Patrus, do PT, segundo o 

qual a privatização irá atender a lógica do capital e não aos interesses da sociedade, 

já que nenhuma empresa privada irá assumir a administração do parque sem pensar 

nos lucros advindos de sua exploração comercial. Aponta ainda o uso do parque pela 

Comunidade da Vila Marçola13, cujos moradores, de baixa renda, são frequentadores 

assíduos do local, (JORNALISTAS INCONFIDENTES, 2016). 

 

5. MOVIMENTOS DE MORADIA E AS BRIGADAS POPULARES  

As lutas relativas ao direito e moradia não constituem fato novo na cidade que, 

desde sua criação, tem ocupações informais, sendo palco da atuação de movimentos 

sociais urbanos, com um tecido de associações de bairro e de favelas expressivo, 

inclusive com federações e articulações de meados do século anterior. Esse tecido se 

amplia e reconfigura na transição democrática, articulando-se em parte ao Movimento 

Nacional de Reforma Urbana, o qual desemboca no Fórum Nacional de Reforma 

Urbana (FNRU) nos anos 1990, com a pauta de direito à moradia e à cidade, da 

função social da propriedade, e do planejamento e gestão democrática das cidades, 

que logra influir no texto constitucional e no Estatuto da Cidade. 

Nesse campo, destaca-se a União Estadual por Moradia Popular (UEMP), que 

atua no estado e especificamente na cidade, vinculada ao respectivo movimento no 

âmbito nacional e ao FNRU. Na cidade, a UEMP atuou na produção autogestionada 

de moradias no programa Crédito Solidário e tem representações em conselhos, além 

de promover a ocupação de um prédio no centro da cidade e participar de 

mobilizações, dentre outras formas de ação coletiva.  

Destaca-se também o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), 

que atualmente também se organiza no âmbito nacional, se articula ao FNRU e  tem 

um papel relevante nas ocupações recentes na cidade. 

 Bastos et all.(2017:256) aponta para uma nova forma e prática de organização 

na ocupação Corumbiara, que acontece em 1996, na região do Barreiro em Belo 

                                                           
13Uma das vilas que compõe o Aglomerado da Serra, a maior favela do estado de Minas 

Gerais, que faz divisa com o parque. 
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Horizonte, como um marco de novas práticas mas também do surgimento do MLB, 

ligado ao PCR (Partido Comunista Revolucionário).14   

Contudo, as ocupações cessam no período posterior até meados dos anos 

2006. Nos anos 1990 e início da década seguinte, como mencionado, a cidade é 

governada por coalizações democrático-populares, notadamente a partir do governo 

Patrus em 1993,  que se marca pela construção e implementação de uma política 

habitacional de interesse social com instituições participativas como Orçamento 

Participativo, Conselho Municipal de Habitação e Conferência Municipal de Habitação 

em funcionamento.   

          Destacam-se as novas ocupações urbanas, expressivas quanto ao número de 

famílias, notadamente a partir de 2008, demarcando “novos territórios insurgentes” nos 

termos de Mayer (2015). Atualmente existem na RMBH 16 novas ocupações urbanas, 

12 das quais total ou parcialmente em Belo Horizonte, como indicado no Quadro 2. 

Tem-se um escopo de conflitos e situações fundiárias distintas, com algumas 

ocupações ameaçadas de remoção por via judicial, implicando formas diversas de 

mobilização dos atores coletivos envolvidos e apoiadores, a partir de manifestações 

nas ruas e nas redes sociais, ao lado de ações mais institucionalizadas.   

 Quadro2 - Relação das ocupações nos últimos anos Belo Horizonte e RMBH 
Ocupações  Data de 

início  
Localização  Nº aprox. de 

famílias  

Camilo Torres (fração privada do imóvel) Fev/2008  Barreiro/BH  120  

Camilo Torres (fração pública do imóvel)  Out/2008  Barreiro/BH  40  

Dandara  Abr/2009  Pampulha/BH  1300  

Irmã Dorothy  Mar/2010  Barreiro/BH  150  

Zilah-Spósito/H. Greco  Nov/2011  Venda Nova/BH  250  

Eliana Silva  Out/2012  Barreiro/BH  350  

Guarani – Kaiowá  Mar/2012  Ressaca-
BH/Contagem  

150  

Rosa Leão (Izidora)  Mai/2013  Isidoro/BH  2500  

Esperança (Izidora)  Jun/2013  Isidoro/BH  1500  

Vitória (Izidora)  Jul/2013  Isidoro/BH  4000  

William Rosa  Out/2013  Nacional BH/  
Contagem  

600  

Nelson Mandela  Mar/2014  Barreiro/BH  310  

Dom Tomas Balduíno  Jul/2014  Betim  110  

Shekinah  Set/2014  Betim  100  

Nova Canaã  Nov/2014  Betim  80  

Paulo Freire  Maio/201
5  

Barreiro/BH  300  

 Fonte: MAYER (2015, p. 233) 

 

Para Bastos et al. (2017: 257), “esses territórios ocupam hoje importante 

                                                           
14 Ver também Silva (2012) que localiza a constituição do MLB no período, em virtude de divergências 
com outros atores coletivos no processo de ocupação. 
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espaço nos debates e embates políticos locais, nos engajamentos de militantes e 

apoiadores, nas experimentações práticas e cotidianas, na reflexão sobre as lutas pelo 

direito à cidade..”  

As Brigadas Populares (BPs) – que têm um papel importante nessas 

ocupações e serão aqui abordadas – surgiram a partir de um grupo de estudos sobre 

marxismo formado por alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Em 2006, uma parte desse grupo começou a realizar um 

trabalho social na região do Aglomerado da Serra, proporcionando um contato direto 

com uma associação de moradores do local que estava se mobilizando para a 

ocupação de um prédio próximo à região. A partir desse contato, o grupo decidiu 

apoiar a iniciativa dos moradores e esta foi a primeira ocupação na qual houve 

participação das BPs, conhecida como “Ocupação Caracol”.15 Desde então, o 

movimento tem se destacado como importante ator coletivo atuante nas lutas em prol 

de uma reforma urbana e nas ocupações em Belo Horizonte e em sua Região 

Metropolitana.  

Contudo, a agenda política do movimento não se restringe à questão da 

reforma urbana. De acordo com a entrevistada, integrante das BPs desde 2009, o 

coletivo não se define propriamente como um movimento social, por não ter uma pauta 

específica de mobilização, mas sim como uma organização política. Assim sendo, as 

BPs se propõem a discutir e construir um projeto político de país e sua atuação se dá, 

além da questão da moradia, em diversas outras áreas temáticas, tais como o 

feminismo, as questões raciais, a luta antiprisional, a juventude, a mídia popular e a 

integração latinoamericana.  

Apesar de ter surgido na Faculdade de Direito da UFMG, o grupo de pessoas 

que compõe as BPs atualmente é mais amplo e diverso, inclusive territorialmente. O 

movimento se expandiu inicialmente pelo estado e, em um segundo momento, passou 

a realizar uma articulação a nível nacional com outros movimentos existentes no país. 

Em 2011, houve um processo de fusão das BPs com outros três coletivos que 

possuíam uma linha de atuação similar e, desde então, o movimento se tornou 

nacional.16  

Do ponto de vista estratégico e de princípios, há um manifesto lançado pelo 

movimento em 2011, logo após o processo de fusão, que destaca quatro fundamentos 

básicos. São eles: o socialismo, como alternativa ao sistema econômico capitalista; o 

nacionalismo revolucionário, que reforça a importância de um projeto de nação para a 

                                                           
15 Ver também Bastos et al. (2017) 
16 Hoje, as Brigadas Populares atuam em diversos estados, dentre eles, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina, Paraná, Pará, São Paulo e no Distrito Federal. 
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afirmação da soberania popular e da autodeterminação dos povos; a constituição de 

uma nova maioria, a partir da construção de um campo de forças sociais e populares; 

e a unidade aberta, que propõe a superação da fragmentação do campo popular e das 

esquerdas no país.  

O trabalho político militante das BPs possui um forte componente territorial, que 

pode ser identificado pela formação de subgrupos chamados de Brigadas Territoriais, 

que atuam cotidianamente em alguma ocupação ou comunidade periférica específica. 

Como o movimento possui outras frentes temáticas de atuação, além da reforma 

urbana, o conceito de território não se restringe às comunidades e ocupações, 

podendo ser, por exemplo, um presídio, no caso da Frente Antiprisional. 

Apesar de ser uma organização nacional, para os fins deste artigo, será dado 

um foco na atuação do coletivo em Belo Horizonte. Em relação ao Poder Público, o 

movimento classifica seu repertório de atuação em três orientações distintas: a 

resistência (contra o Estado); a linha reivindicativa (por meio do Estado); e a dimensão 

constituinte auto organizativa (para além do Estado). Do ponto de vista da resistência, 

destaca-se a atuação do coletivo na luta direta contra as ações de despejo das 

ocupações urbanas. Na linha reivindicativa, as BPs têm participado de mesas de 

negociação com o poder público, de conferências de políticas públicas; atuado na 

Justiça por meio de ações populares; e reivindicado melhorias nos atendimentos de 

saúde, educação e assistência social para os moradores das regiões onde atua. Na 

dimensão constituinte, as BPs têm atuado dentro das ocupações urbanas com uma 

perspectiva de construção de “comunas”, onde são trabalhadas questões como a 

auto-gestão, a organização comunitária e a autonomia política e econômica dos 

territórios. 

Além disso, as BPs também têm se envolvido nas campanhas eleitorais, seja 

apoiando candidatos ligados às pautas defendidas pela organização seja lançando 

candidaturas próprias, como ocorreu recentemente na campanha do Muitas.   

Segundo a entrevistada, a atuação das BPs conseguiu construir uma série de 

precedentes no campo jurídico no sentido de evitar as ações de despejos e de 

conseguir formas mais dignas de tratar a remoção e o reassentamento das famílias 

moradoras de uma ocupação urbana. Na dimensão constituinte “para além do Poder 

Público”, pode-se dizer que as BPs acompanham e trabalham na organização de 

diversas ocupações, que, em termos quantitativos, representam a construção de 

milhares de moradias, o que contribui diretamente para a diminuição do déficit 

habitacional . 

 

5. MUITAS – CIDADE QUE QUEREMOS: Um movimento transversal 
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A identidade coletiva do grupo “Muitas” ou “Cidade que Queremos” define-se a 

partir de três eixos principais de agenda política: o direito à cidade, a radicalização da 

democracia e a representatividade de minorias políticas. 

O surgimento do grupo está diretamente relacionado com o contexto político e 

cultural vivenciado em Belo Horizonte nos últimos anos, particularmente a partir de 

2009. Tal contexto é marcado por uma efervescência de novos movimentos e 

manifestações que, de modo geral, se opõem a uma gestão pública municipal pouco 

aberta ao diálogo e à participação social e que adota um modelo de gestão 

essencialmente neoliberal. Nessa conjuntura, diversas pautas passam a ser 

levantadas por diferentes grupos de atores da sociedade civil.  

Primeiramente, a retomada do espaço público como local das festas e das 

manifestações populares é pleiteada a partir de uma relação conflituosa do poder 

público com a Praia da Estação17, com o ressurgimento do carnaval de rua e com os 

eventos de hip hop. Paralelamente, nesse mesmo período, as ocupações urbanas e a 

luta pelo direito à moradia também são intensificadas por meio da atuação de 

movimentos como o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas e as BPs. O 

processo de formação e organização desses novos atores coletivos é atravessado 

pelas manifestações de junho de 2013. Novos movimentos surgem na cidade a partir 

de então, com pautas relacionadas à mobilidade urbana, à preservação ambiental, ao 

patrimônio cultural, dentre outras, que irão reconfigurar e dar novo fôlego a essa rede 

de ativistas. Todas essas pautas estão associadas com a reforma urbana e o acesso à 

cidade ou com aquilo que Lefebvre chamou, ainda na década de 1960, de “direito à 

cidade”, mais tarde retomado por David Harvey (2016). 

Com relação aos participantes do Muitas, o perfil é heterogêneo quanto à faixa 

etária e às áreas de atuação profissional. Contudo, em relação à estratificação por 

renda, os participantes são basicamente de classe média ou mesmo média alta.  

            Segundo o entrevistado, integrante do Muitas desde o início, o movimento 

surge a partir da afluência de algumas pessoas que participavam de ações de 

mobilização na cidade e que passam a se reunir periodicamente a partir de março de 

2015, com o objetivo de pautar e participar das eleições municipais de 2016. Uma das 

inspirações do movimento foram as plataformas municipalistas construídas na 

Espanha, como o “Ahora Madrid” e o “Barcelona en Comú”, que conseguiram agregar 

diferentes movimentos sociais, ativistas e partidos, e elegeram, em 2015, candidatas e 

candidatos às prefeituras em várias importantes cidades do país.  

Além do “municipalismo cidadão” espanhol, a memória de uma gestão popular 

                                                           
17 Ver o Quadro 3 na seção seguinte. 
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vivenciada anteriormente em Belo Horizonte e já referenciada, em meados da década 

de 1990, assim como os novos formatos de atuação dos movimentos sociais na 

cidade são elementos que contribuíram para moldar a identidade do grupo. Embora a 

disputa eleitoral tenha sido o objetivo que guiou as atividades do movimento, o 

“Muitas” se propôs a experimentar novas formas de exercer a democracia, com 

inversão da lógica elitista da representação, idealizando mandatos abertos, coletivos e 

participativos. Portanto, a radicalização democrática é outro eixo estruturante do 

grupo. 

Além da radicalização democrática e do “direito à cidade”, há também um 

terceiro eixo fundamental, que trata da inclusão de minorias e do combate às 

opressões. Esse terceiro eixo engloba as questões indígena, das mulheres, das 

pessoas negras, das pessoas trans, dos homossexuais, das juventudes e também dos 

animais. 

Inicialmente, o coletivo se organizou a partir de reuniões abertas e promoveu 

diversos encontros temáticos, que receberam o nome de “Explosões Programáticas”. 

Tais encontros foram realizados em diferentes locais da cidade, abarcando os temas 

da moradia, mobilidade urbana, áreas verdes, democracia, cultura e feminismo. 

Concomitantemente, o grupo desenvolveu uma plataforma colaborativa virtual similar 

às plataformas que foram utilizadas nas campanhas eleitorais da Espanha. O objetivo 

da plataforma era construir um programa de campanha colaborativo, a partir das 

contribuições de qualquer cidadão que se cadastrasse no site da plataforma. 

Para entender a trajetória do “Muitas”, é importante ressaltar uma diferença 

entre os sistemas eleitorais brasileiro e espanhol. No caso das experiências do 

“municipalismo cidadão” na Espanha, as prefeitas e prefeitos eleitos não possuíam 

vínculo com os partidos tradicionais e alguns deles eram candidatos independentes. O 

sistema eleitoral brasileiro, contudo, não permite candidaturas sem partido. Portanto, 

uma das frentes de atuação do movimento foi a articulação e a conversa com os 

partidos existentes, com uma aposta ambiciosa de realizar um “transbordamento dos 

partidos”, isto é, fazer com que a movimentação ganhasse força, de tal modo que os 

partidos iriam apenas compor uma frente mais ampla, como ocorreu na Espanha.  

Na prática, o grupo conversou com diversas organizações políticas da cidade e 

com partidos como PCB, PSTU e Rede e, ao final do processo, optou-se 

coletivamente pela filiação no PSOL-BH. A justificativa para a escolha pelo PSOL se 

deve tanto pela convergência das pautas defendidas quanto pela importância 

pragmática de se concentrar todas as possíveis candidatas em uma única legenda, 

com vistas a atingir o quociente eleitoral.  

Nas eleições municipais de 2016, foram lançadas 12 candidaturas à vereança 
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em uma campanha coletiva que utilizou o slogan: “Votou em uma, votou em todas”. O 

trabalho de campanha foi realizado de maneira integrada e coordenada por meio da 

criação de um “atelier criativo”, onde diversas pessoas se inscreveram para trabalhar 

voluntariamente. Durante a campanha, outras pautas foram incorporadas à identidade 

do grupo, como a legalização da maconha e a luta antiprisional.  

 Em um manifesto lançado em sua página do facebook, um dos princípios do 

movimento era lançar “candidaturas que levem ao protagonismo os sujeitos das lutas 

sociais, corpos que expressem a diversidade de gênero, raça, orientação sexual e 

territórios, buscando-se a paridade” (MUITAS, 2016). Do ponto de vista representativo, 

é importante registrar que, das 12 candidatas, oito eram mulheres e havia a presença 

de candidatas negras, além de uma mulher trans e de uma mulher indígena. Outra 

marca da campanha foi o questionamento a respeito dos privilégios parlamentares, e 

nesse sentido, as 12 candidatas assumiram um compromisso firmado em cartório de 

doar parte de seus salários e abrir mão de algumas das verbas parlamentares, caso 

fossem eleitas.  

Dos 46 mil votos obtidos pela coligação PSOL–PCB, mais de 35 mil foram 

destinados às 12 candidaturas das “Muitas”, votação suficiente para eleger duas 

candidatas, sendo uma delas a vereadora mais votada do município. Ainda é cedo 

para avaliar os desdobramentos do trabalho dos mandatos das vereadoras eleitas e 

este não é um objetivo deste artigo. No entanto, pode-se afirmar que o grupo está, 

atualmente, em outra fase de atuação, mais institucional. Algumas questões têm sido 

colocadas para se pensar o futuro do coletivo, tais como: Como se dá a relação do 

grupo com o PSOL e com os demais movimentos sociais que apoiaram as 

candidaturas? Como o grupo tem buscado conciliar o desejo de construção dos 

mandatos coletivos com a dinâmica interna de funcionamento dos gabinetes, 

respeitando as lideranças eleita? Após as eleições, o grupo passou a atuar somente 

dentro da Câmara dos Vereadores ou ele continua existindo para além dos mandatos? 

Se sim, quais seriam os novos objetivos e repertórios de atuação? 

 

6. OUTROS MOVIMENTOS PELO DIREITO À CIDADE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Como já posto, Belo Horizonte contou com um governo nos últimos oito anos 

caracterizado pela prevalência de uma lógica neoliberal em relação à cidade e que 

desfavoreceu o diálogo com a sociedade civil. Ao lado disso, observa-se a pluralização 

de movimentos sociais na linha do direito à cidade, com pautas endereçadas à 

inclusão social e socioespacial, ao direito à moradia digna, à preservação ambiental e 

do patrimônio, à apropriação dos espaços públicos, à provisão de bens e serviços de 

forma justa entre os diferentes grupos e à democratização.  
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         Para além das diferentes pautas e bases sociais e organizativas, pode-se 

observar, nos casos examinados, um repertório de ação plural, que inclui desde 

protestos e ocupações a outras formas de manifestação por meio de atividades lúdicas 

como eventos culturais, feiras, exposições, caminhadas e rodas de conversas, 

notando-se uma tendência de ocupação do espaço público. Em paralelo, os 

movimentos estudados também têm se engajado em formas de ação 

institucionalizada, como a participação em audiências públicas, diálogos e 

negociações com o poder público ou, ainda, em instituições participativas, como os 

conselhos. Descartando a possibilidade de análise nesse artigo, a título ilustrativo 

apresentam-se, no Quadro 3, outros movimentos mapeados preliminarmente.   

 

Quadro 3– Outros movimentos sociais que (re)tematizam a cidade  

Movimento 
e Ano de 
Criação 

Significados 
compartilhados 
e agenda 

Participantes, 
organização e atuação 

Repertórios de ação e 
interação  

Salve Santa 
Tereza 
(1996 e 
2013) 

Luta contra a 
especulação 
imobiliária e 
intervenções 
que ameacem o 
bairro, seu 
patrimônio e a 
qualidade de 
vida da 
população, 
contraposto à 
mercantilização 
da cidade 

Movimento que reúne 
moradores do bairro, mas 
aberto a participação de 
simpatizantes e articulado 
a outros movimentos.  
Surgiu em 1996 diante 
damudança de legislação 
e especulação imobiliária. 
Ressurgiu em 2013 
diante de novas ameaças 
de flexibilização da 
legislação e de 
destinação de uso do 
Mercado, dentre outras. 

Manifestações e encontros na 
Praça 
Duque de Caxias; pressão e 
diálogo com o governo local. 
No primeiro momento logrou 
sucesso, conseguindo alterar 
a legislação. A partir de 2013 
obteve outras vitórias. 

Praia da 
Estação 
(2010)18 

Movimentação 
insurgente de 
apropriação da 
Praça e contra a 
privatização do 
espaço público 

O movimento difuso e 
abrangente emerge da 
insatisfação quanto ao 
Dec.13798/dez.2009 do 
prefeito (Márcio Lacerda) 
que vedava a realização 
de eventos na Praça da 
Estação.  
“A Praça é de TUDO e de 
TODOS. A Praça é nossa 
Praia (COLETIVO, 2011)” 

A “praia” foi mobilizada por 
meio das redes sociais.É 
realizada como manifestação 
político-cultural em diversas 
ocasiões, na qual 
manifestantes se encontram 
na praça se apropriando dos 
espaços da praça como praia, 
inclusive se molhando em 
suas fontes. Em Decreto 
posterior, em 2011, chamado 
pelos manifestantes de “Lei da 
Praça Livre”, pequenos 
eventos passam a ser 
permitidos sem autorização. A 
movimentação acontece em 

                                                           
18 Ver em  COLETIVO (2011) e em outros artigos disponíveis no site a gênese da Praça da Estação e seus 
desdobramentos.  Conforme COLETIVO (2011) a partir da ação coletiva e movimentação, a Praia se 
tornou um ponto, ocupado aos sábados, em vez de um lugar para vivenciar e tematizar a cidade. “O que 
se chamou e o que se pretendia como construção de um movimento, não conseguiu dar um passo a 
frente em direção a uma crítica mais radical”, nem dialogar com outros movimentos semelhantes que 
apontam, como a “Praia Do Aglomerado do Serra”, no conjunto de favelas da Serra. 
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diversas ocasiões nos anos 
subsequentes. Foi constituído 
também um Bloco de Carnaval 
em 2012. 

Tarifa Zero 
BH 
(2013) 

Lutas pela 
democratização 
e qualidade do 
transporte 
público. 
Propostas de 
mudança na 
forma de 
financiamento 
do transporte 
público, a partir 
do orçamento 
público e não da 
cobrança direta 
ao usuário. 

Movimento originário de 
mobilização de 
estudantes de diferentes 
áreas, autodefinido como 
um movimento autônomo 
horizontal independente  
voltado para a 
democratização do 
transporte público na 
cidade. 

Diversas manifestações de 
rua, colocando ainda um 
ônibus gratuito, o “ busona” 
para rodar na cidade 
gratuitamente. Em 2014 
fundou bloco de carnaval “ 
Pula Catraca”. O movimento 
também participa de reuniões 
de Planejamento Plurianuais 
propondo ações 
orçamentárias, do Conselho 
Municipal de Mobilidade 
Urbana e do Observatório de 
Mobilidade Urbana. 
Judicialmente, o movimento 
atuou junto com o Ministério 
Público para impedir o 
aumento tarifário em BH. 

Viaduto 
Santa 
Tereza 
Ocupado 
(2014) 

Reinvidica 
transparência, 
respeito e 
participação 
popular na obra 
de revitalização 
do Viaduto de 
Santa Tereza, 
um dos 
principais 
símbolos 
arquitetônicos e 
históricos da 
cidade. 

Em 08/02 o Viaduto foi 
ocupado em protesto 
cerca pela colocada pela 
PMBH, dentre eles 
artistas, praticantes de 
skate e patins, 
derrubando as cercas. A 
partir dali passaram a 
acontecer reuniões 
periódicas em que a 
comissão apresentava 
demandas, que foram 
quase todas negadas e 
desconsideradas. 

Ocupação do viaduto e 
retirada das cercas de 
isolamento, assembleias 
periódicas entre os integrantes 
do movimento e reuniões com 
o poder público para 
discussão do projeto do 
viaduto. 

Fonte: Pesquisa dos autores e Brasil, et al (2016). 
 

O mapeamento apresentado no artigo permite perceber a multiplicidade, a 

complexidade e a diversidade de movimentos que se endereçam às pautas vinculadas 

ao direito à cidade e se apresentam em cena na última década na cidade. A extensão 

e mesmo ampliação recente desse tecido movimentalista pode ser associada, a partir 

de 2013, em parte ao próprio contexto nacional, marcado por um ciclo de mobilizações 

que pode ter se constituído como oportunidade política. 

Mesmo não sendo o foco proposto, o percurso incita a indagações, podendo-se 

atribuir o florescimento de novos atores e formas de ação coletiva ao contexto do 

governo local seja pela orientação neoliberal no tratamento da questão urbana, seja 

pelo relativo esvaziamento das instituições participativas e práticas de participação 

institucionalizada. Nessa linha, uma possível chave analítica refere-se aos padrões 

inclusivos ou exclusivos do Estado e sua relação com movimentos sociais e formas de 
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ação coletiva, a partir de Scholsberg e Dryzek (2007 apud Brasil , 2011: 10-11).19 Os 

autores consideram que os estados exclusivos-passivos - que remetem ao padrão 

corporativo e deixam a sociedade por sua conta - favorecem o florescimento de formas 

associativas e de uma esfera pública oposicional . Tal padrão, observado no contexto 

da cidade nos últimos anos, pode ser associado aos movimentos e associações 

coletivas, em convergência com esses autores. Em outra direção, não contemplada 

pelos autores, pode se apontar um padrão na linha inclusivo-ativo e inclusivo-passivo, 

associado ao fortalecimento dos atores organizados e das práticas participativas 

institucionalizadas, como ocorreu nos governos anteriores.  

           Em relação às pautas e significados construídos pelos movimentos que 

constituem lastros para a ação coletiva, a despeito de sua pluralidade, pode se 

apontar para a desmercantilização e democratização da cidade, para as possibilidades 

de inclusão; e para conjunções de propostas de cunho reformista e mesmo 

revolucionário. 

          Buscou-se explorar no artigo a diversidade de formas de ação coletiva dos 

movimentos que ultrapassam clivagens simplistas. As BPs, em sua relativa 

radicalidade, mostram-se emblemáticas nesse sentido, ao assumirem orientações de 

ação em uma tríade: resistir/lutar/ocupar numa orientação contra o Estado; reivindicar, 

em uma orientação dialógica ou participativa e a auto-organização, construção bases 

e práticas.  Já o Muitas – Cidade que Queremos expressa uma quarta via de ação 

coletiva, direcionada a ocupar o espaço institucional legislativo. 

Os movimentos analisados sustentam sem exceção uma dupla trilha de ação, 

na linha do ativismo e contestação, bem como numa linha dialógica com o Estado e de 

participação institucionalizada. Como se mostrou, os movimentos em foco, em 

distintas medidas, têm atuado por meio de mobilizações e manifestações, de 

ocupações (sejam ocupações para fins de moradia, sejam ocupações de espaços 

públicos)   que concretizam o direito à cidade, bem como, em alguns casos, de formas 

de ação lúdicas, como piqueniques, caminhadas e encenações. Nesse último sentido, 

recriam o espaço urbano como lócus do encontro e da festa na linha Lefebvriana.  

           Destaca-se também que em todos os casos a internet e as redes sociais têm 

sido fartamente empregadas e desempenham um papel relevante nos intercâmbios de 

informações, na articulação dos movimentos entre si, seja no âmbito local ou de forma 

mais ampla, no âmbito nacional e, especialmente nas mobilizações, alargando os 

                                                           
19 Os autores consideram 4 modelos quanto a representação de interesses: os Estados 

exclusivos-ativos que vedam ou minam as formas de organização societária; os exclusivos-
passivos que incluem apenas interesses no eixo capital trabalho e deixam a sociedade por sua 
conta, inclusivos passivos que aceitam os atores societários emergentes e os inclusivos ativos 
que mobilizam ou canalizam os atores coletivos e os trazem para o Estado. (BRASIL, 2011:10). 
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repertórios de ação e ampliando apoios. 

          Em paralelo, formas de participação institucionalizada compõem o repertório de 

ação e se desdobram em um repertório de interação diverso: participação em 

audiências públicas; tentativas bem ou malsucedidas de diálogo com representantes 

do poder público em torno dos conflitos urbanos específicos ou referentes ao plano 

diretor e legislação urbano-ambiental; e participação em instituições participativas 

como conselhos municipais. Embora os movimentos estudados não tenham 

representação em conselhos, têm participado em audiências e reuniões.   Além disso, 

destacam-se interlocuções ou mesmo acionamento do Ministério Público e o emprego 

de mecanismos judiciais, como a Ação Popular, em um ou outro caso. 

             Nessa dupla trilha, em seus experimentalismos e práticas, constroem-se 

possibilidades de concretização do direito à cidade – uma cidade mais justa, inclusiva 

e democrática.  
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 “SE A PASSAGEM NÃO BAIXA, A CATRACA EU VOU PULAR”: As manifestações 
contra o aumento da tarifa do transporte coletivo em Teresina - PI nos anos de 2011 – 
2012. 

 
 

Tiago Ferreira de Sousa Neto1 
Francisco Mesquita de Oliveira2 

 
 

Resumo: As manifestações contra o aumento da tarifa do transporte público em Teresina – PI, nos 
anos de 2011 e 2012, tiveram expressiva proporção na cidade e finalidade de redução da tarifa 
reajustada pelos gestores públicos e por um transporte coletivo de qualidade mais acessível à 
população. Este artigo é uma revisão de parte da dissertação que analisa as manifestações públicas e 
fundamenta-se na teoria dos novos movimentos sociais e ação coletiva de CHAZEL, 1996; GOHN, 
2014; MELUCCI, 2001 e; LACLAU, 1986. Para essa análise utilizou-se técnicas de metodologia 
qualitativa. A análise aponta para manifestações de novo tipo, com baixa densidade organizativa e 
expressiva penetração na mídia local. Conclui-se que essas manifestações se diferem dos movimentos 
sociais urbanos tradicionais (anos 1980) e produziram impacto na gestão da cidade.  
 
Palavras-Chave: Manifestações. Transporte. Contra o aumento. 
 
 

 
 
01 Introdução 

 

 

Os anos de 2011 e 2012 foram marcados por manifestações intensas contra o reajuste 

da tarifa de ônibus em Teresina - PI, classificadas como “manifestações dos estudantes”, 

“semana dos indignados”, “movimentos pela melhoria do transporte coletivo. As 

manifestações foram marcadas por muitos conflitos, entre entidades ligadas a movimentos 

sociais, partidos políticos, anarquistas e pessoas que se diziam “independentes”. Mas o 

principal conflito existente foi entre todas essas entidades unidas por um único motivo que era 

a luta contra o reajuste da tarifa e o poder público municipal juntamente com os empresários. 

Esse antagonismo principal criou dois lados, um que era contra o reajuste da tarifa e o outro 

que alegava haver a necessidade em realizar tal reajuste. Portanto, Entidades, populares, 

poder público e setor empresarial eram os grupos de uma relação antagônica que culminou 

em grandes manifestações nas principais vias públicas da cidade. 

As manifestações foram organizadas em dois momentos, o primeiro começou nos 

primeiros meses de 2011, reivindicando o reajuste menor da tarifa de ônibus, foram atos que 

não tiveram muita evidência, mas que tomaram grande proporção no mês de agosto daquele 

ano. O segundo momento foi em janeiro de 2012, quando as manifestações tinham dado uma 

                                                           
1  Mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPI. 
2 Doutor em Sociologia pela UFPE, professor adjunto IV no Departamento de Ciências Sociais da UFPI 
e professor no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPI. 
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“pausa” e voltavam contra o aumento na passagem do transporte público e pela implantação 

de um sistema de integração. Nesse artigo, será visto os dias de protestos, os conflitos 

ocorridos, a convocação para as ruas, os confrontos e a mudança no sistema de transporte. 

 

2 “#ContraoAumento”: parte I 

 

As manifestações não começaram do nada e nem em grandes proporções. No ano de 

2010 a prefeitura tinha praticado um reajuste, em que o preço da passagem do ônibus 

passava de R$ 1,75 para R$ 1,90. Algumas manifestações, seminários e palestras foram 

organizados contra esse aumento, mas todos de pequeno porte. O movimento estudantil 

sempre esteve presente nas manifestações contra aumento de passagem em Teresina, 

segundo Cássio “falar de movimento estudantil na cidade de Teresina é basicamente aumento 

de passagem de ônibus e manifestação, então basicamente já é um ritual na luta do 

movimento estudantil na cidade” [CÁSSIO, 2015]3. Um dos atos dos estudantes no início dos 

protestos e que não recebeu muita evidência foi o ato de acampar na avenida Frei Serafim, 

como foi relatado, respectivamente, por Cássio e José Eduardo, mais conhecido como 

“Alemão”: “aconteceu um aumento na passagem e a gente fez um acampamento na avenida 

Frei Serafim por exemplo” [CÁSSIO, 2015], “sempre que a prefeitura noticiava um aumento 

de passagem nós estávamos na rua, um ano antes nós tínhamos acampado na Frei Serafim 

contra o aumento, a galera da UBES passou a noite toda acampando contra o aumento da 

passagem [ALEMÃO, 2016]. 

Outros atos de pequeno porte foram realizados antes do estouro das manifestações 

em agosto de 2011, como relata Jordão e Ben-Hur: “o primeiro movimento que a gente fez foi 

em março daquele ano com os alunos do Liceu Piauiense, o DCE e os CAs do CEUT e os 

alunos do IFPI; nós fizemos uma caminhada da praça da liberdade até a Câmara Municipal” 

[JORDÃO, 2016], “começou com a informação de um vereador que a prefeitura iria aumentar 

a passagem, conseguimos fazer uma pequena mobilização com o pessoal que fazia parte do 

grêmio do Liceu Piauiense, do IFPI e de lá nós fizemos uma caminhada do centro até a 

Câmara de Vereadores isso no começo de 2011” [BEN-HUR, 2016]. 

As entidades estudantis e sindicais começavam a organizar e realizar reuniões nesse 

primeiro momento das manifestações para discutir o que fazer na luta contra o aumento da 

passagem. 

 
O Fórum (Estadual em Defesa do Transporte Público) que era a união de 
várias entidades sindicais e estudantis fazia reuniões na sede da UNE, que é 

                                                           
3 A fala dos sujeitos informantes dessa pesquisa ao longo do texto está grifada e seus nomes não 

constam na referência bibliográfica para manter o anonimato dos mesmos.   
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o prédio ocupado do INSS, na praça do Fripisa, fazíamos reuniões também 
na sede do Sindserm, e nessas reuniões definíamos os atos, as estratégias 
de organização do movimento e fazíamos plenárias também tanto nessas 
reuniões como nas ruas antes e depois de cada dia de manifestação 
[DEOLINDO, 2015]. 

 
Até aquele momento o governo municipal não manifestara se haveria aumento 

naquele ano, ele só veio comunicar sobre o aumento no mês de julho, e que o SETUT havia 

apresentado uma proposta de reajuste tarifário de 15,79%, devido a isso o preço da passagem 

iria aumentar. Naquele mesmo mês o Fórum Estadual em Defesa do Transporte Público 

organizou um seminário no auditório do Ministério Público Estadual para discutir as planilhas 

de custo concedidas pelo SETUT, associadas ao aumento do preço da passagem. Seis dias 

depois desse seminário ocorrido no dia 21 de julho, o Fórum organizou um ato em frente à 

prefeitura com estudantes, sindicalistas e populares de movimentos sociais, pedindo o 

congelamento do preço da passagem de ônibus e a criação de uma empresa municipal de 

transportes públicos (FÓRUM ESTADUAL EM DEFESA DO TRANSPORTE PÚBLICO, 

2011b). 

No dia 18 de agosto de 2011 foi realizado outro ato com um número maior de 

estudantes que, além de reivindicar o congelamento da tarifa dos ônibus, cobravam outras 

questões, como o destino de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a educação, 50% do 

fundo social do pré-sal para a educação e por um Plano Nacional de Educação. Essa 

manifestação foi predominantemente organizada por estudantes ligados às entidades, como 

a União Nacional dos Estudantes (UNE), a União Brasileira de Estudantes Secundaristas 

(UBES), a União Municipal de Estudantes Secundaristas (UMES), o Diretório Central dos 

Estudantes da Universidade Federal do Piauí (DCE – UFPI), a União da Juventude Socialista 

(UJS), a Legião de Vanguardas de Juventude (LVJ), o Centro Colegial dos Estudantes 

Piauienses (CCEP) e vários grêmios estudantil (SOUSA, 2011a). 

Para acalmar os ânimos dos atos que estavam sendo realizados, o prefeito na época, 

Elmano Férrer, do PTB, anunciou em uma de suas agendas, realizada na manhã do dia 20 

de agosto de 2011, que iria comunicar o valor do reajuste da tarifa de ônibus. Ele estava 

esperando o resultado da comissão formada pelo Ministério Público, Câmara Municipal, 

STRANS e Procuradoria Geral do Município, que definiria qual seria o melhor valor para 

reajustar o preço da passagem, além de procurar estabelecer um “ponto de equilíbrio” entre 

os dois lados, de um lado os estudantes e sindicalistas, que reivindicavam pela permanência 

da passagem a R$ 1,90 e do outro os empresários do SETUT, querendo um reajuste de R$ 

0,30 na passagem fazendo com que a passagem ficasse no valor de R$ 2,20 (PREFEITO... 

JORNAL O DIA, 2011a). 

O conflito estava em formação e a definição dos atores ficava cada vez mais clara ao 

longo do processo de luta (MELUCCI, 2001). Os lados na luta contra o reajuste da tarifa e por 
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um transporte público de qualidade ficava cada vez mais delineados, e não havia como chegar 

a um ponto de equilíbrio, uma situação de conflito já estava instaurada entre os atores 

envolvidos nos dois lados, e na luta cada lado defendia o que seria melhor aplicado em relação 

ao sistema de transporte e mobilidade a sociedade teresinense. 

Com toda a discussão voltada para o reajuste da tarifa e o pronunciamento do prefeito 

de quanto seria o preço, o Ministério Público entrou com uma ação para suspensão do 

aumento do valor da passagem e que o mesmo deveria volta para o preço de R$ 1,75 com 

base na justificativa de que a planilha usada para o reajuste estava defasada, o cálculo usado 

para estabelecer a nova tarifa era complexo, o que acabava resultando em falta de clareza 

nos dados que estavam presentes na planilha, além do fato de nunca ter havido a realização 

de licitação para a exploração das linhas; portanto as concessões estariam irregulares. O 

prefeito comentou que o preço da passagem estava sendo discutido por uma comissão para 

que ambos os lados não saíssem prejudicados e que havia a necessidade de um reajuste, 

pois os empresários do SETUT alegavam que o último reajuste tinha acontecido há 16 meses, 

e que, se o preço da passagem fosse para R$ 1,75 poderia gerar um colapso no transporte 

coletivo de Teresina, já que não teria como manter os custos ligados aos ônibus (NÃO... 

JORNAL O DIA, 2011). 

No dia 26 de agosto, um grupo pequeno de estudantes realizou uma manifestação em 

frente à prefeitura pedindo para o prefeito não aumentar o preço da passagem do transporte 

coletivo (PASSAGEM... JORNAL O DIA, 2011). No dia 27 de agosto, os teresinenses 

amanheceram com a passagem de ônibus mais cara. O prefeito assinou o decreto Nº 11.454 

no dia 26 de agosto de 2011 reajustando a tarifa dos ônibus, com base na análise feita da 

planilha de custo do mês de maio/2011. O decreto levava em consideração o aumento dos 

insumos no período de maio de 2010 a maio de 2011, como o salário dos funcionários, 

benefícios, plano de saúde, veículos novos, pneus, recapagem, combustível e tacom 

validador (TERESINA, Decreto nº 11.454, 2011a). 

O reajuste levou em consideração a renovação da frota, como a aquisição de alguns 

veículos novos na intenção de permitir maior acessibilidade à população, especialmente os 

deficientes físicos; assim como a discussão da planilha do mês de maio de 2011, pelo 

Conselho Municipal de Transportes Coletivos e o grande período de tempo em que foi 

realizado o último reajuste, feito no dia 15 de maio de 2010. O prefeito então reajustou a tarifa 

para R$ 2,10, o preço da passagem inteira e para R$ 1,05, o preço da meia passagem 

(TERESINA, Decreto nº 11.454, 2011a). 

Indignados com o reajuste da tarifa, já que consideravam o novo preço da passagem 

abusivo, estudantes, movimentos sociais e sindicais organizaram o primeiro dia de 

manifestação depois de instituído o aumento da tarifa. Para Fagner, o problema não era o 

aumento da passagem em si, mas o valor abusivo que haviam instituído com o reajuste, pois 
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o valor de R$ 0,30 (trinta centavos) era muito para um estudante e trabalhador quando fosse 

feito o levantamento de gasto com transporte público no final do mês [FAGNER, 2016]. 

É importante ressaltar que houve muitos confrontos entre policiais e manifestantes, em 

vários dias de manifestações, ambos os lados excederam em alguns momentos, contudo, os 

policiais agiram de forma truculenta e desnecessária para tentar dispersar os manifestantes, 

partindo para cima deles com spray de pimenta e balas de borracha. A polícia poderia ter 

agido de outra forma, “a polícia agiu de certo modo desnecessário, a força utilizada nas 

manifestações foi desproporcional” [CÁSSIO, 2015], “muitas vezes pela mesma questão do 

excesso dos dois lados, havia um atrito entre os manifestantes e os policiais, por não querer 

desobstruir a via ou por vandalismo... por que houve casos de vandalismo e tumulto, aí houve 

intervenções da polícia de forma um pouco arbitrária e excessiva” [CAIO, 2016]. 

A violência não deixa de está presente em algumas situações de conflito, mas não é 

a melhor forma de interação entre dois grupos que estejam em conflito (BOBBIO, 1983). A 

força militar não estabeleceu diálogo com os manifestantes, já que deveria ter iniciado assim, 

ela foi com a intensão de dispersa a manifestação com base na força e violência. Quando os 

policiais pegavam algum manifestante para levar ao carro um grupo de manifestante fechava 

o policial e gritava “solta ele”, “isso é um ato legal e legítimo” “não estamos cometendo nenhum 

crime” para tentar intimidar os policiais e evitar a detenção dos manifestantes. 

Nesse primeiro dia de manifestação, além da caminhada, ocupação, bloqueio das 

principais vias públicas da cidade e do confronto entre os estudantes e as forças militares, 

seis pessoas foram detidas e levadas para a Central de Flagrantes, acusadas de jogarem 

pedras em ônibus, nos policiais e por depredarem patrimônio público. Depois de serem 

ouvidos pelos delegados de plantão, foram logo em seguida liberados (OLIVEIRA; BRAGA, 

2011a; PORTAL DA CLUBE, 2011b). A polícia chegou a deter o Alemão sob a acusação de 

pichação de patrimônio público, segundo o posicionamento dele, “estava grafitando o SETUT 

como ato de protesto” [ALEMÃO, 2016]. 

No segundo dia de manifestações, ocorrido no dia 30 de agosto, os estudantes 

continuaram usando a mesma tática de causar caos no trânsito da cidade e caminharam para 

pontos em que havia muita circulação de ônibus, como a praça da Bandeira, um dos lugares 

em que se concentram muitas paradas de ônibus na cidade. Os estudantes gritavam e 

cantavam frases de ordem como “Todo mundo tá feliz, tá feliz. Todo mundo quer lutar, quer 

lutar. O Elmano pede bis, o Elmano pede bis, Teresina vai parar; Nas ruas, nas praças quem 

disse que sumiu, aqui está presente o movimento estudantil; Mãos ao alto, R$ 2,10 é um 

assalto; Boi, boi, boi, boi da cara preta, se não baixa a passagem, a gente pula a roleta; Se a 

passagem não cair, o Elmano vai cair”. 

Ocorreram alguns excessos, como o arremesso de ovos, tomates e pedras por parte 

dos manifestantes, pichação de ônibus e ameaça de um policial armado que não estava em 
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serviço, o que causou uma grande confusão naquele momento. Nessa confusão, a Tenente 

Coronel Julia Beatriz acabou sendo atingida por um jato de spray de pimenta do policial que 

não estava em serviço, acionando logo em seguida a sua prisão (PORTAL DA CLUBE, 

2011b). 

No dia 31 de agosto, a cidade passou pelo terceiro dia de manifestações com os 

estudantes indo novamente as ruas, parando o trânsito, queimando pneus, lixos e causando 

o caos na cidade. Devido a ação truculenta dos policiais, as manifestações começam a 

agregar mais pessoas insatisfeitas com o sistema de transporte da cidade e a ação violenta 

da polícia na manifestação anterior, fez com que nesse dia chegasse a um número de 

aproximadamente 2 mil pessoas nas ruas reivindicando contra o aumento da passagem. 

Além do sentimento de solidariedade aos manifestantes que sofreram a ação violenta 

da polícia, foram usados diversos meios para convocarem as pessoas para irem às ruas, a 

imprensa, as redes sociais e o “boca a boca” nas instituições de ensino através dos grêmios 

estudantis, DCEs e CAs serviram como meios de mobilizarem as pessoas a participarem das 

manifestações. 

 
A internet foi um dos principais meios de convocação para as manifestações. 
As redes sociais naquela época foram importantíssimas, o facebook foi o 
grande fio condutor, porque a polícia batia nos estudantes à tarde e à noite 
não saía nos noticiários o que tinha acontecido, então por meio das redes 
sociais nós conseguimos convocar o povo, tanto que eu sempre estudei e 
trabalhei, enquanto estava no trabalho ficava no facebook acompanhando as 
atualizações, os vídeos. Dessa forma os excessos que tiveram dentro das 
manifestações eram reduzidos [JORDÃO, 2016]. Fizemos mobilização 
através da impressa escrita, da televisão e rádio, fizemos também através do 
próprio facebook, nas próprias escolas, a gente tinha a comissão de ir em 
cada escola do centro, em cada sala de aula, chamávamos os alunos dentro 
da sala de aula e algumas mobilizações foram feitas nos bairros, a gente 
conseguiu alguns ônibus para pegar o pessoal nos bairros para vir ao centro 
da cidade para as manifestações, não se tinha essa facilidade que se tem 
hoje, né. Íamos para a rua, botávamos a mochila nas costas, pegávamos sol 
quente, entrávamos de sala em sala de aula, pegávamos o pessoal da 
universidade, por exemplo, na UFPI a gente entrava de sala em sala, ocupava 
os ônibus que vinham para o centro, parávamos eles e a galera entrava de 
graça para vir às manifestações. As faculdades que a gente conseguiu 
mobilizar foram UFPI, UESPI, algumas faculdades particulares e os próprios 
DCEs e CAs dessas instituições que faziam essa mobilização dentro e 
traziam a galera para cá [DANILO, 2016]. Na época nós tínhamos mais de 
setenta grêmios cadastrados e fizemos o acompanhamento, tínhamos o 
controle com a galera do grêmio e conseguíamos passar e mobilizar os 
alunos [FAGNER, 2016]. 

 
As redes sociais e a internet são espaços de autonomia que vão além do controle de 

instituições governamentais e privadas. É um espaço público livre, onde podem ser 

compartilhadas dores e esperanças dos indivíduos, independente de espaço e tempo. As 

redes sociais e a internet são ferramentas que ajudam os indivíduos a se organizarem em 

redes (CASTELLS, 2013). As redes sociais, a exemplo do facebook e twitter foram 
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ferramentas que auxiliaram na formação de uma rede contra o reajuste da tarifa, em que era 

discutido um valor justo de passagem e o sistema de transporte e mobilidade de Teresina. 

Foi realizada uma audiência no Ministério Público com cerca de 100 manifestantes, a 

Tenente Coronel Julia Beatriz, o promotor Fernando Santos, o procurador do município José 

Wilson, o secretário de governo Paulo César Vilarinho, a superintendente da STRANS Ausenir 

Porto e a promotora Lêda Diniz para se chegar um acordo e resolver esse impasse (PORTAL 

DA CLUBE, 2011a)4. Nessa audiência foram discutido a reivindicação da redução da 

passagem e os déficits do sistema de transporte público de Teresina como um todo. Com toda 

a discussão que teve, não houve acordo nenhum entre os lados, até mesmo por que não foi 

uma audiência deliberativa e as manifestações continuaram no dia seguinte. 

Em seu quarto dia de protesto, no dia 01 de setembro, os manifestantes, como nos 

dias anteriores, marcaram sua concentração no centro e de lá caminharam para frente da 

PMT, na intenção de mostrar sua reivindicação e pressionar ainda mais o prefeito para que 

ele realizasse uma audiência com os manifestantes. Nesse dia, sua equipe de gestão veio à 

manifestação e disse que o prefeito iria receber alguns manifestantes para um diálogo na 

intenção de que fosse colocado um fim no caos que a cidade vivenciava. Enquanto acontecia 

a reunião dentro da prefeitura, fora, a manifestação ia ganhando cada vez mais corpo devido 

ao número de pessoas que iam chegando para aumentar o coro contra o reajuste. A reunião 

durou a manhã toda e o grupo de manifestantes saiu com a resposta do prefeito de que não 

revogaria o preço da passagem. 

Esse dia foi o auge da manifestação, os estudantes indignados davam gritos de 

revolta, raiva, vaia aos gestores municipais e começaram a jogar sacos de lixo e tomates 

contra a PMT, os policiais que faziam a segurança do prédio imediatamente entraram e 

fecharam a porta de acesso, alguém que estava com o microfone ligado em um carro de som 

nesse momento disse “já que o prefeito não baixou, então Teresina vai parar” e o grande 

número de manifestantes que estavam ali começaram a caminhar em direção à avenida 

Maranhão, chegando lá, sete ônibus foram depredados e a caminhada foi continuando rumo 

à avenida Campos Sales e depois para a Frei Serafim, a euforia era tão intensa que os 

manifestantes se dirigiram à ponte Juscelino Kubitschek e ficaram por algumas horas 

bloqueando a ponte no sentido Zona Leste – Centro. O sentimento de indignação era tão forte 

que os manifestantes atravessaram a ponte e ao chegarem à avenida João XXIII, um ônibus 

foi incendiado por pessoas que tinham ideais mais radicais. Depois daquele sentimento de 

choque e adrenalina, vivenciados por muitos, a caminhada seguiu em direção à avenida 

Nossa Senhora de Fátima, pegaram a avenida Dom Severino, atravessaram a ponte Estaiada, 

                                                           
4 O pesquisador deu entrada para ter acesso ao processo sobre essa audiência, mas não houve retorno 
sob a alegação de que o documento não havia sido encontrado. 
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seguiram em direção à praça do Marquês, caminharam pela rua Pires de Castro até chegar 

de volta à avenida Frei Serafim. Todo esse percurso foi realizado na tensão de que haveria 

um grande confronto, pois as notícias que se espalhavam dentro da manifestação é que o 

RONE e a Tropa de Choque estariam indo em um ônibus lotado com homens fortemente 

armados com balas de borracha, spray de pimenta e bombas de gás lacrimogênio, com a 

intenção de dispersar a manifestação na força física, como disseram popularmente “na base 

da porrada”, mas a polícia militar acompanhou a caminhada toda e não fez nenhuma 

intervenção, com exceção nos atos de depredação e incêndio dos ônibus, quando os policiais 

foram atrás das pessoas envolvidas, que na maioria das vezes eram manifestantes que 

encapuzavam seu rosto com sua própria camisa. Nesse dia, o SETUT mandou retirar todos 

os ônibus de circulação e a cidade ficou ainda mais em caos. 

A maioria dos manifestantes radicais se dizia anarquistas e “independentes”, ou seja, 

não tinham nenhuma vinculação partidária. Eles tinham atitudes como não liberar a passagem 

para pessoas idosas e ambulâncias nos bloqueios, depredação de patrimônio público e até 

chegaram a incendiar alguns ônibus. Nas manifestações em que houve alguma radicalização, 

eles encapuzavam seu rosto com camisa para não ser reconhecidos, cometendo aqueles 

atos, que eram crimes. Mas muitos adolescentes encapuzavam o rosto por outro motivo: eram 

estudantes menores de idade, de instituições de ensino para pessoas de classe média alta, 

que queriam estar presentes dando força a manifestação, mas tinham medo de sofrer 

represália da família. As “pessoas queimaram ônibus, vimos quem estava queimando por que 

tínhamos câmeras na avenida, as pessoas cobriam o rosto, mas já tínhamos visto antes quem 

eram, pela roupa que o indivíduo estava usando” [GIL, 2016]. Sobre os estudantes 

encapuzados “víamos muito a galera de um colégio particular, muitos deles encapuzados; a 

galera desse colégio adorava andar encapuzada, acho que por conta do medo de ser 

identificado, até mesmo por uma possível retaliação da família” [FAGNER, 2016]. 

As lideranças das entidades estudantis estavam preocupadas e com medo dos rumos 

que a radicalização dos atos estavam tomando, pois se alguma coisa de grave acontecesse 

com algum manifestante a responsabilidade e a culpa seria voltada para os representantes 

estudantis, já que eram a base do movimento e eram os que vinham à frente das 

manifestações; como eles mesmo disseram “na linha de frente” do movimento. Essa 

preocupação foi uma das questões que fez com que eles aceitassem ter uma reunião com os 

gestores municipais como está exposto mais adiante. 

A radicalização de algumas ações foram reações à ação violenta dos policiais. 

“Algumas ações foram radicais por que a Tropa de Choque bateu em muitos manifestantes, 

quando eles partiram para cima a reação de muitos estudantes foi revidar” [JORDÃO, 2016]. 

De certa forma, a culpa da radicalização de alguns atos foi do prefeito, que se mostrou 
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irredutível em não aceitar um diálogo com os manifestantes e ainda tentou vencer as 

manifestações pela força e pelo cansaço [RODOLFO, 2016]. 

Os atos de vandalismo ocorridos com os ônibus no quarto dia de manifestação fez 

com que os estudantes adotassem uma estratégia que mostrassem as manifestações como 

a luta de um direito da população e não um ato de vandalismo, como a mídia e a imprensa 

estavam anunciando. No quinto dia de manifestação, realizado no dia 02 de setembro, os 

manifestantes se reuniram na avenida Frei Serafim, pela manhã, e usaram a estratégia de 

distribuir abraços, apertos de mão e flores neste ato, como forma de mostrar à sociedade que 

ali eram estudantes pacíficos lutando por um sistema de transporte melhor e não um “bando 

de baderneiros”. Nesse mesmo dia, uma parte dos manifestantes caminhou para a Câmara 

Municipal de Vereadores para pedir que o poder legislativo intercedesse perante o poder 

executivo pela sua causa. “O presidente da Câmara só iria receber duas pessoas, não 

aceitamos e pressionamos para que ele recebesse mais pessoas, ele acabou cedendo e acho 

que foram quatorze pessoas, representando cada entidade” [JORDÃO, 2016]. No momento 

em que manifestantes dialogavam com vereadores saía um comunicado de que o prefeito 

Elmano Férrer voltava atrás, o decreto que instituía o aumento da passagem havia sido 

revogado pelo tempo em que seria realizada uma auditoria na planilha de custos do SETUT 

(SOUSA, 2011). 

Aquele foi um momento histórico para a cidade, nunca um prefeito da cidade de Teresina 

havia revogado um aumento de passagem [ENZO, 2016]. Os manifestantes foram para a 

praça da Liberdade comemorar a decisão que o prefeito havia tomado com discursos e atos 

culturais. 

A revogação do decreto foi seguida da criação de uma comissão para a realização de 

uma auditoria na planilha de custo do SETUT, no prazo de trinta dias, sendo prorrogável por 

mais trinta. O prefeito, ao assinar a revogação e criar a comissão, chegou a dizer “tivemos 

uma reunião com a equipe técnica da prefeitura e membros do grupo de trabalho e cheguei à 

conclusão que agora quem quer saber dessa planilha sou eu” (PREFEITO SUSPENDE...O 

DIA, 2011b, p. 4). A comissão foi criada com a finalidade de analisar a planilha de custos e 

mostrar se haveria necessidade ou não do reajuste, se caso houvesse a passagem voltaria 

para o valor de R$ 2,10. A comissão de auditoria foi formada com base no decreto nº 11.367, 

e as entidades que faziam parte da comissão eram a Procuradoria Geral do Município, 

Secretaria Municipal do Governo, SETUT, Conselho Municipal de Transportes Coletivo do 

Município de Teresina, Fórum Estadual em Defesa do Transporte Público e entidades 

estudantis e sindicais. A comissão iniciou com sete membros e no decorrer da análise da 

planilha foi sendo incluindo mais doze membros representando a Câmara dos Vereadores, 

OAB, Assembleia Legislativa, uma Técnica de operacionalização e tráfego do sistema de 

transporte público de Fortaleza e o Ministério Público Estadual. Vários pontos foram discutidos 
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nas reuniões da comissão, como análise da planilha, visita a algumas empresas responsáveis 

pela circulação de ônibus na cidade, e os mais discutidos foram três questões: a gratuidade 

do passe dos estudantes, já que houve a constatação segundo a deputada Flora Isabel (PT) 

de que “o número de pessoas que utilizam a meia passagem é muito grande, muitas pessoas 

que não são estudantes usam a carteira e isso diminui a receita, segundo dados da STRANS, 

32% dos passageiros pagam meia passagem” (AUDITORIA CONSTATA... O DIA, 2011b, p. 

3), mas não é bem assim, “existem estudantes sim, esse papo que pessoas usam carteiras 

falsas e não são estudantes não é verídico, o que acontece é que alguns estudantes deixam 

de frequentar seu curso e continuam mantendo sua matricula, então ainda são estudantes” 

[ALEMÃO, 2016], e as outras duas questões levantadas foram: discutir o barateamento da 

passagem com a retirada dos salários dos diretores do SETUT da planilha e; a tentativa de 

conseguir subsídios para o transporte público – como estabelecer um diálogo com os poderes 

municipal e estadual para isentar as empresas de ônibus de pagar impostos como ISS e o 

ICMS, mas tanto o governo municipal como o estadual se negaram a reduzir ou isentar esses 

impostos, alegando que o poder público estava em uma situação econômica complicada por 

isso não poderiam abrir mão desses impostos (VEREADORA PROPÕE... O DIA, 2011e). 

Os conflitos entre os representantes da comissão ao debater essas questões, fizeram 

com que a análise da planilha fosse prorrogada por mais trinta dias. A condução da análise 

da planilha estava deixando tanto os representantes do Fórum em Defesa do Transporte 

Coletivo como os representantes das entidades estudantis descontentes, conforme iam 

conduzindo a análise e o fechamento do relatório, que mostrava indícios que o aumento seria 

legitimado. No dia 25 de outubro o relatório realizado pela comissão passou por uma votação, 

nesse mesmo dia foi entregue um documento à comissão com o pedido de desligamento da 

pessoa que representava o Fórum, com o argumento de que aquela comissão havia sido 

tendenciosa para o lado dos empresários e que eles não iriam compactuar com aquela “farsa” 

que foi realizada em dois meses. No dia seguinte, a comissão entrega o relatório final ao 

prefeito, dizendo que o reajuste para R$ 2,10 era justo, mas que a prefeitura deveria seguir 

as implantações aprovadas pelo Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, entre elas a 

implantação do sistema de integração dos ônibus (COMISSÃO ENTREGA... O DIA, 2011b). 

Enquanto a comissão fazia a análise da auditoria, o prefeito com sua equipe técnica junto 

com a STRANS buscavam formas de como melhorar o trânsito e implantar o sistema de 

integração na cidade. Uma das formas que o prefeito recorreu foi a elaboração de projetos 

voltados para a mobilidade urbana de Teresina, na tentativa de captar recursos de iniciativas 

do governo Federal, a exemplo do Programa de Aceleramento ao Crescimento e no Ministério 

das Cidades. 

A STRANS trabalhava para implementar um sistema de integração temporal na 

cidade, mas a princípio, apresentava algumas limitações como a integração de um ônibus 

Anais III Encontro PDPP -  Página 206



12 

 

com o outro era limitada, somente 30% da frota faria parte do sistema, a integração seria 

realizada pela bilhetagem eletrônica e quando começasse a funcionar o sistema, em janeiro 

de 2012, o aumento da passagem voltaria e a cobrança da passagem ficaria da seguinte 

forma: primeira passagem a R$ 2,10 e segunda passagem pelo sistema de integração a R$ 

1,05; no caso dos estudantes a cobrança ficaria assim: R$ 1,05 na primeira passagem e R$ 

0,55 na segunda passagem pelo sistema de integração; só que para o usuário ter o desconto 

na segunda passagem ele deveria integrar com outro ônibus em um prazo de uma hora, 

contada a partir do momento em que o usuário passasse pela bilhetagem eletrônica. 

Não foram todas as paradas de ônibus que funcionariam como ponto de integração, 

as paradas usadas para fazer integração no início do sistema eram a do “Balão do São 

Cristovão, Balão da Tabuleta, as da avenida João XXIII, Frei Serafim, Maranhão, José de 

Santos e Silva, as da rua 24 de Janeiro e as da praça do Fripisa, João Luiz Ferreira, Bandeira 

e Saraiva” (VELOSO, 2012b). 

Para não causa confusão na população a STRANS lançou uma campanha publicitária 

no dia 28 de dezembro, para informar e explicar aos teresinenses como funcionaria o sistema 

de integração, a STRANS divulgou em todos os veículos de comunicação, colocou qual linha 

se integrava com outra nas paradas e contratou pessoas para ficarem nas paradas de ônibus 

para tirarem duvidas e orientar os usuários (PORTAL CLUBE, 2011). 

O sistema de integração planejado pela STRANS não agradou aos estudantes e 

populares. Uma manifestação estava sendo organizada para o segundo dia de janeiro, e além 

da luta pela redução da passagem, os estudantes reivindicava por um sistema de integração 

que atendesse realmente às necessidades da população, pois a integração que a PMT 

organizava não trazia nenhuma melhoria para a população. 

O prefeito Elmano Férrer mostrou sua insatisfação com a organização de um novo 

protesto, “nós não estamos aqui brincando de ser prefeito, uma hora a integração tinha que 

acontecer e esse protesto que estão querendo fazer não é uma ação madura. Diziam que a 

planilha era uma caixa preta e abrimos para os estudantes, mas nada é suficiente” (OLIVEIRA, 

2012a). O prefeito e o representante da STRANS classificaram os novos protestos como 

ações partidárias, em que a finalidade não era o bem comum e quem realizava não era 

estudantes e nem pessoas que pegavam ônibus, pois não faz sentido protestar se o sistema 

está se encaminhando para uma plena funcionalidade para toda a população (OLIVEIRA, 

2012a). 

Classificar as manifestações como ações partidárias foi uma forma de deslegitimar o 

movimento, ou seja, o prefeito queria passar a imagem das manifestações para a população 

como ações de grupos partidários contrários ao seu governo, que a finalidade não era a 

reivindicação pelo sistema de transporte da cidade, por um deslocamento a um valor justo e 

de forma digna, mas sim pela política partidária. 
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As manifestações não tinham vínculo direto com partidos políticos, o que tinha eram 

pessoas ligadas a partidos políticos, principalmente os de esquerda, que participavam tanto 

da organização como dos atos. Como as manifestações apresentaram uma característica 

diversificada pela presença de manifestantes ligados ou não a partidos políticos, houve 

situações de conflitos ideológicos entre pessoas partidárias e “independentes”, e entre 

pessoas ligadas a partidos políticos diferentes, como foi o caso das discussões entre o Fórum 

e as entidades estudantis que participaram da audiência com o prefeito, como está exposto 

mais a frente. 

 
O que levava as pessoas a fazerem manifestação não era o fato de serem de 
algum partido, era a revolta com o transporte público de péssima qualidade, 
no qual não atendia ao anseio da população teresinense. Aquilo precisava 
mudar, a situação do transporte já estava insustentável, a passagem só 
aumentava, mas não era visto nenhum tipo de qualidade no sistema de 
transporte [ENZO, 2016].  

 
As manifestações deram uma pausa, enquanto a planilha passava pela auditoria e 

voltaram em um segundo momento, depois que o prefeito manteve o reajuste da tarifa e 

implantou o sistema de integração na cidade. 

 

3 “#ContraAumento”: parte II 

 

O sistema de integração implantado e o aumento da passagem causaram insatisfação 

nos movimentos estudantis, sindicais e populares. A integração e o reajuste da tarifa 

passaram a funciona no dia 02 de janeiro de 2012, mesmo dia em que as manifestações 

contra o aumento da passagem voltaram às ruas. A primeira manifestação dessa etapa foi 

menos expressiva e com um numero bem menor de pessoas comparada às que ocorreram 

em agosto e setembro de 2011. Uma das hipóteses levantadas para justificar o número menor 

de manifestantes nesse dia, foi o período de férias escolares, quando essa primeira 

manifestação ocorreu. No primeiro dia de manifestação não houve nenhum excesso, algum 

ato mais exaltado ou violento. 

No dia 03 de janeiro os manifestantes voltaram às ruas para um segundo dia de 

manifestações. Com um número maior de pessoas, manifestantes e policiais entram em 

confronto na tentativa de desobstrução da avenida Frei Serafim, que estava sendo bloqueada 

por estudantes. Houve muita confusão, tiros de bala de borracha e spray de pimenta, como 

nas outras, nesse dia foram registrado algumas detenções, “eu fui detido, o Deolindo (LVJ) e 

o Enzo (advogado do DCE da UFPI), que foi muito agredido pelos policiais” [ALEX, 2016]. 

Quando a OAB-PI soube da agressão e a maneira como o advogado do DCE da UFPI (Enzo) 

foi tratado, o próprio presidente na época manifestou sua opinião de repúdio nas redes sociais, 

pela forma como a força militar agiu e no dia seguinte entrou com uma representação no 
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Quartel do Comando da Policia Militar, pedindo o afastamento dos policiais que agiram com 

uma conduta truculenta contra Enzo Samuel (SOUSA, 2012e). 

A força militar foi duramente criticada pela população, principalmente por meio das 

redes sociais e veículos de comunicação, tanto a Polícia Militar como o Rone falaram que 

usaram o procedimento padrão, que deve ser aplicado nesses casos de agitação. Os 

representantes da Segurança Pública, na época, afirmaram que a força militar estava 

tentando acalmar os ânimos dos manifestantes e que não houve nenhum excesso por parte 

dos policiais e que, se caso tivesse havido algum, seria aberto um processo na própria 

instituição e o acusado seria investigado. Sobre o advogado que foi agredido, pois a OAB-PI 

estava pressionando pela punição dos agressores, o capitão do RONE comentou que “em 

nenhum momento ele (Enzo) mencionou que era advogado, então, a todo momento, ele 

estava lá como um manifestante” (SOUSA, 2012). 

As redes sociais foram importantes na divulgação, convocação e circulação de 

informações sobre as manifestações e os atos violentos, pois a mídia, apesar de inicialmente 

fazer uma cobertura ampla do que ocorria nas ruas, direcionava o foco das notícias apenas 

nos atos de depredação e desordem dos manifestantes, moldando a imagem das 

manifestações como ações de vandalismo. 

 
As redes sociais exerceram um papel nas manifestações, pois nas reuniões, 
nas diretivas as redes sociais tiveram fundamental importância, quem não 
podia participar da reunião presencialmente, obtinha diretrizes através das 
redes sociais, como horário, local, dia, as redes ajudaram bastante nisso e 
na concentração de pessoas e informações de onde o movimento ia partir, o 
que estava acontecendo na STRANS, no SETUT, na Prefeitura. Apesar de 
vermos algumas ações dos atos nos noticiários, víamos principalmente nas 
redes sociais. Já a mídia criticou o movimento, focou principalmente no 
vandalismo, embora nós tivéssemos também atitudes cívicas, porém parte da 
mídia deu apoio ao movimento juntamente com a população que entendia 
que aquele aumento e o serviço não ‘ia’ ser de qualidade [CAIO, 2016] O 
papel das redes sociais foi fundamental nas manifestações, pois era nosso 
principal meio de comunicação, já a mídia, em parte foi contra, ela seguiu o 
mesmo discurso do prefeito, de tentar criminaliza as manifestações, como 
tentando generaliza casos isolados. As redes sociais e os blogs autônomos 
foram os que deram credibilidade as manifestações [BEN-HUR, 2016]. 

 
O terceiro e quarto dias de manifestação foram marcados por um maior número de 

manifestantes. As manifestações foram ganhando força a partir do terceiro dia, principalmente 

pelo sentimento de revolta causado pela população à ação truculenta na dispersão da 

manifestação do dia 03 de janeiro de 2012. 

Nesse dia, 03 de janeiro, como nos outros a concentração dos estudantes iniciou pela 

manhã, por vota de 09h às 10h, eles saíam marchando pelas ruas do centro da cidade e 

bloqueando as principais vias como a Frei Serafim, Miguel Rosa, Coelho de Rezende e Pires 

de Castro. Houve tumulto e excesso por parte dos estudantes, como depredação e pichação 

de ônibus e atos mais graves, como o incêndio de um ônibus na rua Coelho de Rezende e a 

Anais III Encontro PDPP -  Página 209



15 

 

tentativa de queimar uma das árvores de natal conhecidas popularmente por “fantasmões”, 

que ficavam na Frei Serafim; a tentativa não deu certo e os manifestantes balançaram até que 

a estrutura caiu em cima da fiação elétrica causando a falta de luz por algumas horas no 

centro. Alguns estudantes foram detidos e levados para a Central de Flagrante (OLIVEIRA; 

COSTA, 2012a). 

No quinto dia de manifestação, que aconteceu no dia 06 de janeiro, os atos foram mais 

calmos e pacíficos, não houve nenhum caso de depredação ou vandalismo como houvera 

ocorrido, o que é importante destacar nesse dia foi uma reunião que houve antes de os 

manifestantes começarem a se concentrar. A reunião aconteceu na Secretaria de Segurança 

Pública, com os militares que comandavam as ações na época, para avaliar a situação 

causada pelas manifestações para que nenhum excesso, como os dos dias anteriores fossem 

cometidos (SOUSA, 2012h). 

No dia 09 de janeiro aconteceu o sexto dia de manifestação, a estratégia das 

manifestações continuava a mesma, e o fato que marcou esse dia foi a realização de uma 

audiência na Câmara Municipal de Vereadores com alguns manifestantes e os vereadores 

Edvaldo Marques (PSB), que era o presidente da Câmara nesse período, Décio Solano (PT), 

Rosário Bizerra (PT), R. SILVA (PP) e Teresa Britto (PV) “A Câmara Municipal abriu espaço 

para que tivéssemos um diálogo com os vereadores” [DEOLINDO, 2016], mas esse diálogo 

demorou para acontecer já que “os vereadores só vieram dar apoio às manifestações já no 

final” [DANILO, 2016]. 

 
A Câmara encarou de forma positiva as manifestações, foi a favor, até porque 
era uma reivindicação da população, e nós temos que entender que a 
população quer melhorias; não era só a questão do valor da passagem, mas 
era também a questão da melhoria do sistema, inclusive a integração, porque, 
quando integrou, barateou também essa passagem, então nós fomos 
favoráveis e entendemos que foi um momento de grande importância, por 
isso esteve aberta aos manifestantes [TERESA, 2016]. 

 
Nessa audiência com os vereadores foram discutidos vários assuntos, como a 

indignação da marginalização dos movimentos sociais, a ação truculenta da força militar 

contra os manifestantes, o questionamento de como a Câmara poderia auxiliar os estudantes; 

foi até comentado que os vereadores não têm participação nenhuma no reajuste, mas o que 

eles poderiam levar o projeto de licitação a uma sessão da Câmara para ser votado, e tentar 

abrir um diálogo do poder executivo municipal com os manifestantes. Outro ponto discutido 

nessa reunião foi a defesa de uma, pressão tanto popular como do poder público para o 

governo do estado reduzir o ICMS e o questionamento da gratuidade nos ônibus para policiais 

e oficiais de justiça (SOUSA, 2012d). 

O sétimo dia de manifestação, realizado no dia 10 de janeiro, ficou conhecido por “o 

dia do massacre”, pois foi a maior repressão violenta por parte da força militar de todas as 
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manifestações que foram realizadas. Nesse dia os manifestantes seguiam com a mesma 

estratégia de sempre, realizar caminhadas e bloquear as principais avenidas do centro. Um 

grupo de manifestantes resolveu fazer um ato simbólico de acender velas pela manifestação 

ter chegado ao seu sétimo dia e logo em seguida sentaram na avenida Frei Serafim, em frente 

ao supermercado Bom Preço, enquanto Polícia Militar, RONE e Tropa de Choque se 

posicionavam em frente a esse grupo a alguns metros de distância. A força militar deu ordem 

que eles saíssem dali, mas os manifestantes permaneceram sentados na avenida, com a 

desobediência da ordem, a força militar partiu com truculência para cima de todos que 

estavam naquela região, com bomba de gás lacrimogênio, balas de borracha, spray de 

pimenta, alguns manifestantes foram arrastados pela roupa e pelo cabelo, policiais chegaram 

até a invadir estabelecimentos comerciais e deter funcionários e clientes, alegando que eram 

manifestantes fugindo daquela confusão. Foram detidas mais de vinte pessoas nesse dia e 

levadas para a Central de Flagrantes; lá oito permaneceram: seis homens e duas mulheres, 

que foram, no dia seguinte, encaminhados para algumas penitenciárias do Estado, a Casa de 

Custódia e a Penitenciária Feminina. A soltura dos “presos políticos”, como eram eles 

chamados nas manifestações seguintes, foi pelo pagamento de fiança no valor de dez salários 

mínimos, estipulada pelo delegado de plantão no momento em que foram detidos. Eles foram 

liberados no dia 12 de janeiro, participaram de uma coletiva de imprensa denunciando que 

teriam recebido maus tratos de policiais no período em que estavam presos (SOUSA, 2012). 

A Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou uma nota comunicando que não eram 

verídicas essas denúncias. 

Nos dias 11 e 12 de janeiro as forças militares intimidaram os manifestantes 

comunicando que a polícia iria agir como deveria ser feito, caso continuasse ocorrendo a 

obstrução do trânsito. Os estudantes não se intimidaram com a força militar e nem com a forte 

chuva que caia, e nesses dias realizaram o oitavo e o nono dia de manifestação. Os 

manifestantes fizeram caminhadas para órgãos públicos da Segurança Pública e atos em prol 

das oitos pessoas que haviam sido encaminhadas para as penitenciárias. Não houve nenhum 

excesso ou confronto entre estudantes e policiais nesse dia. Foram realizados atos simbólicos 

como o casamento entre bonecos que representavam a polícia militar, SETUT, o prefeito, a 

superintendente da STRANS e o governador do estado. É importante ressaltar que o conflito 

ideológico entre as pessoas do Fórum em Defesa do Transporte Público com os 

representantes das outras entidades estudantis ficava mais intenso (SOUSA, 2012). 

A cidade vivenciava uma situação insustentável e na tentativa de por um fim naquele 

caos, o prefeito divulgou uma nota comunicando que propunha uma reunião com as entidades 

que tinham lhe enviado um ofício solicitando uma audiência, as entidades eram: a UNE, 

UBES, DCE/UFPI, DCE/IFPI, DCE/FSA, DCE/CEUT, DCE/CET, UMES, UMEST, CCEP, LVJ 

e UJS (SOUSA, 2012). 
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A reunião que se chegou a um acordo foi realizada no dia 18 de janeiro no Palácio da 

Cidade. Além das entidades estudantis e sindicais, também estavam presentes 

representantes da STRANS, Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal, Ministério Público 

Estadual e Vereadores. Foi uma reunião longa e cansativa que teve duração de mais de trezes 

horas, marcada para as 08h, só que foi iniciada as 09h e seu término aconteceu depois das 

22:00h, foi uma reunião tensa, segundo alguns entrevistados, foi uma “queda de braço” em 

que rolou muito “quebra pau”. 

“O conflito pode ser sufocado ou desviado. Os instrumentos políticos dos sistemas 

contemporâneos intervêm para abrandar o impacto dos conflitos sobre suas estruturas” 

(BOBBIO, 1983, p. 228). As manifestações estavam começando a abalar a estrutura de 

governo do prefeito, pois a população não aguentava mais aquela situação de caos e 

demonstrava insatisfação com a postura que o gestor executivo do poder municipal vinha 

tomando, tanto que o seu posicionamento em relação às manifestações foi associado à sua 

derrota nas eleições do mesmo ano, quando foi candidato. A audiência foi a forma que ele 

encontrou para sufocar e por fim aquele conflito, já que a espera pelo enfraquecimento do 

mesmo e o uso da violência tinha contribuído para o aumento do conflito e mexido ainda mais 

nas estruturas de seu governo. 

A reunião iniciou com os gestores expondo seus posicionamentos e justificando o 

porquê da manutenção do reajuste da tarifa e que as mudanças no sistema de integração não 

poderiam acontecer num curto prazo, como as entidades estavam reivindicando, que a 

demanda só poderia ser atendida num período de longo prazo. Depois as entidades 

expuseram seus posicionamentos e disseram que não iriam sair dali sem um ganho real, pois 

eles precisavam leva um acordo positivo a todas aquelas pessoas que foram às ruas debaixo 

de sol e chuva reivindicar por um sistema de transporte melhor. Durante essas treze horas de 

reunião alguns intervalos eram realizados para que as entidades se deslocassem para outra 

sala para uma discussão entre elas mesmas, em algumas decisões que deveriam ser tomadas 

em conjunto. O clima era tenso, os lados não queriam ceder, tanto que em alguns momentos 

o prefeito chegou a solicitar que as entidades tivessem solidariedade à situação em que ele 

se encontrava. 

As principais pautas a serem discutidas foram: o reajuste da passagem, a gratuidade 

da segunda passagem, integração de 100% das linhas de ônibus, realização de licitação para 

exploração das linhas, ampliação do tempo para fazer a integração e anistia dos “presos 

políticos”. Depois de um longo tempo de discussões e conflitos, para se chegar a um acordo, 

ficou decidido: 

 
Ampliação do tempo de integração de 1h30 dos percursos de até 8 km e 
2:00h para percursos acima de 8 km; continuação da implantação do Plano 
Diretor; até o dia 1 de março integração de 33 linhas e até junho mais de 23 
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linhas, totalizando 56; retirada imediata da segunda tarifa cobrada na 
integração em 30 dias e a realização de discussões em audiência pública dos 
contratos de concessões do transporte público (VELOSO, 2012). 

 
Enquanto acontecia a audiência na prefeitura, no lado de fora acontecia um ato 

organizado pelo Fórum em Defesa do Transporte Público, alegando que aquela reunião não 

era legítima, pois eles diziam que haviam encaminhado dois ofícios para a PMT, bem antes 

que as entidades que estavam reunidas com o prefeito, e que ele aceitou a reunião pelo fato 

de os representantes das entidades estudantis serem ligados a partidos próximos ao partido 

que o Elmano era coligado. 

Os representantes das entidades que participaram da reunião disseram que o Fórum 

foi convidado a fazer parte da audiência, mas que eles recusaram participar, preferindo ficar 

de fora, realizando um ato contra a reunião. Quanto à afirmação do Fórum deslegitimando a 

reunião das entidades com o prefeito, os representantes que foram entrevistados disseram 

que foi legítima, pois as manifestações tinha uma identidade estudantil, e na reunião estavam 

presente a maioria das entidades estudantis e sindicais de Teresina como DCEs de 

instituições de ensino públicas e faculdades particulares, além de entidades representando 

estudantes secundaristas, enquanto que no Fórum não havia pessoas ligadas a entidades 

estudantis, mas a partidos políticos. 

Logo depois da reunião o Fórum resolveu dar continuidade às manifestações contra o 

aumento da passagem, e a questões que eles começaram a levantar como a integração que 

não integrava, e ao acordo que não trazia benefícios a população, mas os atos nos dias 

seguintes ao acordo não tiveram força popular e visibilidade, e assim as manifestações contra 

o aumento da passagem e por melhoria no transporte público foi se dispersando e esse 

movimento de rua desapareceu. 

 

4 Considerações Finais 

 

As manifestações contra o aumento da passagem de ônibus em Teresina apressaram 

algumas mudanças na gestão da cidade, como a discussão e aplicação do plano diretor que 

não era executado, a implantação de um sistema de integração entre os ônibus, criação de 

corredores para a circulação dos ônibus na intenção de reduzir o tempo de viagem nas 

principais avenidas da cidade e a construção de terminais e paradas que auxiliem na 

integração dos ônibus. 

O objeto das manifestações era o aumento da passagem, mais elas foram além da 

questão econômica com a redução do preço da passagem, as manifestações se revelaram 

expressão de indignação de estudantes, trabalhadores e cidadãos por um transporte público 

com qualidade, por menos ônibus superlotados de passageiros e com estrutura física que 
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possibilitasse um mínimo de conforto aos usuários. No geral, foram lutas por um sistema de 

transporte que atendessem as necessidades da população teresinense. Após as 

manifestações, já na gestão seguinte, se observou uma maior preocupação dos gestores com 

o transporte público da cidade.   
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Resumo 

 

A presente comunicação é resultado de uma pesquisa de dissertação em conclusão sobre 

as formas de atuação e organização do Coletivo Debaixo em Aracaju. Com base nessa 

investigação, o objetivo desse artigo é problematizar as relações entre os movimentos 

sociais e o espaço público a partir do coletivo analisado. O Coletivo Debaixo surge após o 

ciclo de protestos de 2013, conhecidas na cidade como o Acorda Aracaju, em 17 de 

setembro com o primeiro protesto público que é a ocupação chamada Sarau Debaixo. As 

ferramentas metodológicas aplicadas na pesquisa são: a observação direta das ocupações, 

a realização de entrevistas semiestruturadas e registros de conversas informais, o 

acompanhamento contínuo das informações veiculadas pelo coletivo na página oficial do 

Facebook e a catalogação de notícias em jornais. Com base nos dados coletados, o artigo 

problematiza o processo de construção de um lugar de contestação a partir de uma rotina 

política de ocupação e atos de protesto embaixo no viaduto. Nesse sentido, o conjunto de 

elementos ressaltados acima se insere em uma agenda de pesquisa acerca do processo de 

construção simbólica do espaço público a partir da realização de mobilizações.  

Palavras-chave: movimentos sociais, espaço público, ciclo de protesto 
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1. Introdução 

 

A presente comunicação é resultado de uma pesquisa de dissertação sobre as 

formas de atuação e organização do Coletivo Debaixo em Aracaju. E de modo mais amplo, 

essa pesquisa se insere em um amplo campo de estudos sobre as formas de organização e 

atuação de ações coletivas, a relação entre os movimentos sociais, os partidos políticos e o 

Estado, os processos de engajamento militante e as gramáticas políticas elaboradas por 

esses grupos que constitui parte da agenda de pesquisas e debates desenvolvidos no 

Laboratório de Estudos do Poder e da Política (LEPP) na Universidade Federal de Sergipe. 

Com base nessa investigação, o objetivo desse artigo é problematizar as relações entre os 

movimentos sociais e o espaço público a partir do coletivo analisado.  

O Coletivo Debaixo surge após as manifestações de junho de 2013, conhecidas na 

cidade como o Acorda Aracaju, em 17 de setembro com o primeiro protesto público que é a 

ocupação chamada Sarau Debaixo. As ocupações do espaço público, a partir do ano em 

que acontecem as manifestações, se transformam em uma rotina de contestação à 

proporção em o coletivo promove protestos embaixo do Viaduto Jornalista Carvalho Déda, 

mais conhecido como viaduto do D.I.A (Distrito Industrial de Aracaju). A escolha do local 

para as ocupações, o viaduto do D.I.A, está relacionado com o ciclo de protesto de 2013. 

Nesse espaço, eram finalizadas as manifestações de rua com a massiva ocupação do 

viaduto pela população e embaixo, onde mais tarde passaria a acontecer o Sarau Debaixo, 

concentravam os grupos mais radicais que ateavam foto em catracas e tinham eventos de 

conflitos com a polícia militar do estado e guarda municipal da cidade. Será em torno desse 

cenário de emergência do Coletivo Debaixo e do uso do Sarau enquanto um repertório de 

ação coletiva que o artigo ressalta um conjunto de questões e problemas acerca do uso do 

espaço público para a construção de ações contestatórias. 

Para proceder na investigação das relações estabelecidas entre o Coletivo Debaixo 

e o espaço público, as ferramentas metodológicas aplicadas são: a observação direta das 

ocupações promovidas pelo coletivo, a realização de entrevistas semiestruturadas, 

conversas informais que aconteceram durante as ocupações, o acompanhamento contínuo 

das informações veiculadas pelo coletivo na página oficial do grupo no Facebook e a 

catalogação de notícias em jornais eletrônicos. A observação direta das ocupações 

promovidas pelo coletivo foi fundamental para a construção de um diário de campo que 

possibilitou registrar como a ocupação enquanto um repertório de ação é mobilizado pelo 

coletivo, qual o perfil de performance utilizada pelo grupo, quais são os grupos e atores 

mobilizados que circulam na ocupação Sarau Debaixo e como o coletivo intervém no 
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espaço físico e, com isso, ressignifica o viaduto. As conversas informais e entrevistas 

semiestruturadas contribuíram para coletar alguns dados sobre a origem do coletivo, o perfil 

dos atores que integram o coletivo e, além disso, as concepções e gramáticas políticas do 

grupo. O acompanhamento contínuo da página oficial do grupo no Facebook permitiu 

“seguir o objeto”, ou seja, perceber os outros espaços de atuação e repertórios de ação 

utilizados, as notas públicas do coletivo sobre a proibição, a presença de policiais durante 

os atos de protesto e o “esclarecimento” publicado no dia 25 de março de 2016 sobre o fim 

da ocupação Sarau Debaixo. E a catalogação de notícias em jornais eletrônicos permitiu 

perceber como as ocupações do Sarau Debaixo e o Coletivo Debaixo são veiculados pelos 

jornais e como o coletivo estabeleceu uma rede de colaboradores com blogs e “ativistas 

virtuais” que publicavam notícias sobre a ocupação.  

A partir do conjunto de dados coletados demonstraremos (i) como o repertório de 

ação utilizado pelo coletivo constrói uma rotina de contestação, (ii) o processo pelo qual o 

Coletivo Debaixo constrói uma narrativa e imagem simbólicas para o viaduto do D.I.A 

enquanto um “lugar político” ou um lugar de contestação e (iii) a construção de uma 

identificação do espaço do viaduto com o Coletivo Debaixo. 

O referencial bibliográfico utilizado nesse artigo é composto por estudos que 

analisam a relação entre os modelos de ação coletiva e o espaço público (AUYERO, 2003, 

2005; ALVISO-MARINO, 2016; COMBES, et. al., 2016; HMED, 2009; TILLY, 2000, 2003; 

MARICATO, 2013) e os estudos acerca do ciclo de protestos de 2013 no Brasil (ALONSO & 

MISCHE, 2014; GOHN, 2014; SCHERER-WARREN, 2014; SILVA, 2014).  

Por um lado, na bibliografia que destaca a relação entre os modelos de ação coletiva 

e o espaço público, será ressaltada a agenda de pesquisa sugerida pelos autores para a 

análise do processo de construção de um “lugar político” em consequência da realização de 

ações de protesto em um determinado espaço. Nesse sentido, as noções de espaço vazio, 

espaço texturizado e lugar orientado utilizadas por Tilly (2000) contribuem para a 

investigação do processo de construção do viaduto enquanto um espaço de contestação. 

Por outro lado, utilizaremos os textos que analisam os eventos do ciclo de protesto de 2013 

a fim de compreender as mudanças nos repertórios de ação e modelos organizacionais 

mobilizados pelos diversos grupos, como também os dilemas da participação naquele 

período, e relacionar com a dinâmica local de participação e a emergência do Coletivo 

Debaixo em Aracaju. Os padrões de contestação elaborados por Alonso e Mische (2014), o 

patriótico, o socialista e o autonomista, por exemplo, será utilizado no artigo à proporção em 

que contribui para analisar os protestos de junho de 2013 enquanto contexto de surgimento 

do coletivo analisado.  
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Nesse sentido, o conjunto de elementos ressaltados acima para refletir acerca da 

relação entre os movimentos sociais e o espaço público está direcionado a investigação do 

processo de construção simbólica do espaço público a partir da realização de mobilizações. 

Além disso, o artigo se insere em um campo de estudo pouco explorado na sociologia da 

ação coletiva que é a análise dos efeitos de ciclos de protestos, tal como as manifestações 

de junho de 2013, no surgimento de novos coletivos, movimentos sociais, partidos políticos, 

etc., a construção de novos repertórios de ação coletiva e os usos posteriores dos símbolos 

de contestação dos ciclos de protesto. 

Na primeira parte do artigo destacamos o processo de construção da narrativa de 

ocupação do espaço público vinculada à uma ideia de que as manifestações de junho de 

2013 havia deixado a lição de que é preciso reocupar as ruas. A partir dessa apropriação 

dos eventos desse período, o Coletivo Debaixo constrói uma narrativa de que os modos de 

ação contestatória elaboradas pelo grupo é uma forma de manter vivas as manifestações 

de 2013. 

E na segunda parte, por sua vez, realizamos uma descrição do Sarau Debaixo, 

principal repertório de ação do coletivo. Com base nisso, demonstramos como a realização 

mensal do sarau constituiu um momento importante para a construção de uma rotina de 

contestação no viaduto do D.I.A. 

Por fim, concluímos que a interpretação e narrativa construída acerca dos eventos 

ocorridos no ciclo de protesto de 2013, como também a rotina de contestação instalada no 

viaduto do D.I.A entre os anos de 2013 e 2016 foram elementos fundamentais para a 

construção do viaduto enquanto um lugar político ou um “lugar orientado”, para utilizar os 

termos de Tilly (2000), para a realização de ações contestatórias. Paralelamente a isso, na 

conclusão sugerimos a necessidade de construir modelos de análise para a investigação da 

relação entre as ações de protesto e o espaço público. 

  

2. “Junho de 2013 nos deu a lição de que é preciso reocupar as ruas”: 

construindo uma narrativa de ocupação do espaço público e do viaduto do D.I.A 

enquanto lugar de contestação 

 

O depoimento de que as manifestações de junho de 2013 deixaram a lição de que é 

preciso reocupar as ruas surge numa entrevista realizada como um dos idealizadores e 

fundadores do coletivo. Durante a pesquisa foi muito comum que os integrantes do coletivo 

não somente fizessem uma associação entre a eclosão do ciclo de protesto de 2013 com o 
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surgimento do coletivo, como também construíssem uma narrativa de que “os protestos não 

podiam acabar em 2013”. Logo, o Coletivo Debaixo e a ocupação do viaduto do D.I.A seria 

uma das formas de manter as manifestações de 2013 nas ruas para além daquele período 

em que aconteceu o ciclo de protestos. É com base nisso, que esse tópico demonstra o 

processo de construção dessa narrativa de ocupação do espaço público e do viaduto do 

D.I.A enquanto um espaço de contestação. 

Em Aracaju, o ciclo de protesto de 2013, trouxe uma peculiaridade na forma como os 

protestos aconteceram na capital que foi a escolha dos locais utilizados como roteiro para a 

realização dos protestos. A escolha desses roteiros, denominados nesse trabalho de 

“caminhos da contestação”, possuíam como inovação local o uso de espaços pouco ou 

nunca utilizados para a realização de protestos, atos públicos, manifestações, etc. Os 

caminhos que seriam utilizados para as manifestações em junho de 2013 foram divulgados 

e debatidos nas redes sociais, em especial o Facebook, a partir dos eventos. Nesse caso, 

os eventos constituem o mecanismo do facebook para a criação de um acontecimento 

futuro e que possibilita que sejam feitos convites a pessoas específicas para que 

compareçam e participem desse determinado “evento”. Em parte, além de constituir um 

mecanismo de “agenda virtual”, os eventos também são importantes espaços de discussão 

de diferentes atores sobre um acontecimento. 

Nesses eventos, as discussões em torno da escolha dos espaços a serem utilizados 

traziam argumentos como os impactos da ocupação dessas ruas no trânsito ou no 

comércio, a facilidade de acesso ao local, a capacidade desse espaço em comportar um 

grande número de pessoas, o roteiro a ser realizado e etc. Ainda que a escolha do espaço 

faça parte das preocupações desse artigo, outras questões também eram debatidas nesses 

“eventos” e que se relacionavam diretamente com dilemas presentes em outras cidades em 

que aconteciam os protestos tais como quais seriam as pautas a serem reivindicadas, seria 

ou não permitida a presença de partidos políticos e centrais sindicais, seria ou não permitido 

o uso de bandeiras que indicassem a participação de partidos políticos ou outras 

organizações e quais seriam as táticas utilizadas em defesa de possíveis agressões 

policiais. 

Foram nesses espaços em que tais decisões, inclusive acerca da utilização das ruas 

e avenidas para as manifestações, eram debatidas. No caso dos roteiros das 

manifestações, vários roteiros foram indicados e somente o ponto de concentração obteve 

consenso que foi a Praça Fausto Cardoso. A praça fica localizada no centro de Aracaju e é 

considerada, juntamente com outras praças do centro da cidade, como espaços 

amplamente utilizados para a manifestação de centrais sindicais, movimentos estudantis e 
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partidos políticos. A praça Fausto Cardoso ainda possui como diferencial duas variáveis 

intrigantes. A primeira variável, de cunho geográfico, está localizada entre importantes 

departamentos do Estado como a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, a Câmara 

de Vereadores de Aracaju e o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, sendo assim, é um 

local simbólico e de uso constante para o diálogo direto entre os grupos contestadores e o 

Estado. A segunda variável está relacionada à história política de Aracaju. É na Praça 

Fausto Cardoso que acontece o assassinato de Fausto Cardoso, notório político e 

intelectual sergipano, em 1906, após ser baleado no peito enquanto confrontava tropas do 

exército que estava na cidade para conter uma série de manifestações que seria 

reconhecida como “Revolta de Fausto Cardoso”. 

Durante as manifestações, conhecidas na cidade como Acorda Aracaju, termo pelo 

qual também eram intitulados os eventos no facebook, um acontecimento foi fundamental 

para a utilização dos dois caminhos da contestação destacados anteriormente. Enquanto os 

manifestantes se concentravam na praça, um carro de som reconhecido como um “carro do 

sindicato” foi utilizado por uma pessoa para indicar quais seriam as ruas por onde os 

manifestantes seguiriam em protesto, um conjunto de pessoas começou a vaiar em recusa 

a ordem dada. Nesse momento de contestação ao uso do carro de som, a presença dos 

sindicatos e partidos políticos, os manifestantes se dividiram em dois grupos que andaram 

em posições diferentes: as avenidas 13 de Julho e Hermes Fontes. Com perfis diferentes, 

de um lado os “patrióticos” em direção à Avenida 13 de Julho e os “autonomistas” e 

“socialistas”, para utilizar os perfis destacados por Mische e Alonso (2015), em direção a 

avenida Hermes Fontes. Esses perfis não são fieis a caracterização total dos públicos 

divididos entre esses dois “caminhos”, mas retrata o perfil da maioria dos manifestantes. 

Mais tarde, em 2016, nas manifestações a favor do impedimento da ex-presidente Dilma 

Rousseff, a avenida 13 de Julho seria um dos principais cenários desses grupos. 

O segundo caminho da contestação, da Avenida Hermes Fontes, é significativo para 

o processo de construção da narrativa de ocupação do espaço público e do viaduto do D.I.A 

enquanto um espaço de contestação. As manifestações que seguiram a avenida Hermes 

Fontes acabaram com a ocupação massiva do viaduto do D.I.A e com o confronto entre um 

conjunto de manifestantes inspirados em um padrão de contestação dos “autonomistas” e a 

guarda municipal de Aracaju. A descrição abaixo do Movimento Não Pago2 acerca do 

caminho utilizado no ato de 02 de julho de 2013, ilustra o roteiro mencionado acima: 

 

                                                           
2
 O Movimento Não Pago é um grupo vinculado a causa do transporte público , em especial, do aumento da 

tarifa e que é um dos articuladores das manifestações em Junho de 2013 em Aracaju. 
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A concentração para o ato desta terça-feira ocorrerá a partir das 15h 
na Praça Fausto Cardoso, sendo o objetivo a revogação do aumento 
das passagens de ônibus em Aracaju aprovada pelos vereadores e 
sancionado pelo prefeito João Alves Filho (DEM). 
O protesto seguirá até a prefeitura, onde será exigida uma audiência 
pública com o prefeito João Alves, para que o mesmo ouça os 
anseios da população e esclareça as denúncias de fraudes no 
cálculo da tarifa do transporte público. 
O ato será finalizado no viaduto do DIA, onde ocorrerá uma aula 
pública sobre as questões do transporte público de Aracaju e sobre 
as manifestações que estão ocorrendo em todo o Brasil nas últimas 
semanas. (Movimento Não Pago, jornal Ne Notícias, 2013) 

    

O encerramento dos atos no viaduto do DIA através da ocupação massiva na parte 

inferior e superior do viaduto, inclusive os confrontos com a guarda municipal, as ações dos 

manifestantes em atear fogo em catracas, colchões e outros materiais, como também as 

aulas públicas que aconteceram nesse espaço constitui o primeiro elemento que contribui 

para a construção de uma narrativa acerca do viaduto enquanto um lugar de contestação. 

Os eventos, como destaca Jasper (2016), são fundamentais para a criação de 

significados a serem utilizados posteriores e podemos considerar esses acontecimentos 

narrados enquanto tal. 

 
Seja como parte de narrativas históricas ou independentemente 
delas, os eventos são, tal como os indivíduos, algo que nos ajuda a 
pensar e sentir. Nós lhe atribuímos significados, seja interpretando 
as intenções de essoas neles envolvidas ou vendo-os como algo 
que conduz a uma situação posterior. (...) Eventos complexos como 
uma revolução (na verdade, uma longa série de eventos que 
juntamos para formar uma narrativa) fornecem um espaço enorme 
para a interpretação e projeção. A eles adicionamos fatos, 
personagens, enquadramentos e avaliações morais. Eles também 
oferecem ocasiões para reuniões coletivas ou celebrações. 
(JASPER, 2016) 
 

Paralelamente a essa narrativa do viaduto enquanto lugar de contestação, o Coletivo 

Debaixo a partir da participação dos integrantes do grupo em outros movimentos sociais, 

coletivos e partidos políticos, como também a experiência, principalmente dos fundadores e 

idealizadores do coletivo, no movimento de saraus em Salvador com o Sarau Bem Black, 

construíram a narrativa da disputa pelo direito à cidade enquanto uma causa pública. Nesse 

sentido, a experiência no movimento de saraus e a ideia de que “Junho de 2013 nos deu a 

lição de que é preciso reocupar as ruas”, o Coletivo Debaixo constrói, em Aracaju, a ideia já 

difundida em outros locais do país (OLIVEIRA, DAYRELL, 2013; SILVA, 2013) de que a 

disputa pelo direito à cidade constitui uma causa pública e uma forma de disputa política. 

Em frente ao Teatro Atheneu, no dia 28 de março de 2015 na comemoração dos 61 

anos de um dos mais importantes teatros da cidade, e na abertura do Sarau que tematizava 
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o aniversário de 160 anos da cidade de Aracaju, o Coletivo Debaixo realizou a leitura do 

Manifesto Político-Cultural. Esse manifesto é um documento escrito que representa a noção 

de cidade do coletivo, assim como a de “retomada” da cidade enquanto forma de ação 

política. 

 

Agora é a nossa vez de falar. No Aniversário de 160 anos de 
Aracaju. Nós, Coletivos, Grupos, Bandas, Agitadores e Guerrilheiros 
Culturais viemos dizer a partir desse manifesto, a nossa 
concepção sobre a cidade [destaque do autor]. Aracaju, que ainda 
é uma “adolescente”, carrega consigo os rastros e os passos dos 
velhos coronéis, que aqui, se perpetuaram no poder. Não poderia 
ser de outra forma, pois o coronelismo que nos governa, além de se 
manter no poder, impossibilita que o povo se reconheça em sua 
própria história. Assim foi e permanece sendo, mas por enquanto. 
Nós, que vivemos e realizamos as nossas vidas nas ruas dessa 
cidade, sabemos das dificuldades e contradições que 
passamos diariamente. Todos os dias a cidade é planejada para 
atender aos interesses dos ricos, dos empresários e para 
encher os bolsos que já estão cheios demais. Enquanto isso, a 
maior parte da nossa população é empurrada para fora das 
decisões [destaque do autor]. Sendo negado, diariamente, o direito 
de participar e decidir sobre o lugar onde vivemos. Hoje, a cultura é 
encarada pelos gestores como uma ferramenta eficaz de publicidade 
política, com grandes eventos que, em sua maioria, não 
representam nossa cultura, o nosso sotaque e a nossa vida que é 
realizada aqui. Para nós, a cultura é direito e deve ser garantida. 
Chega da política de favores, chega da política de “eu te peço”. 
Estamos aqui para exigir o que é nosso. Por isso, nos juntamos e 
formamos um verdadeiro bando em defesa da nossa cultura e da 
nossa cidade. É necessária uma política séria de cultura, que 
garanta a continuidade do trabalho cultural. É necessária a 
descentralização dos espaços de cultura. Não queremos dividir a 
nossa Aracaju, mas queremos retomar as praças, as ruas, os 
bairros e transformar em espaços coletivos de cultura [destaque 
do autor]. Não aceitaremos mais sermos expulsos da cidade por 
falta de condições e porque ela não abraça a nossa arte. Se não 
existem condições, iremos criar e construir a partir de agora e 
diremos a eles: “TIREM AS MÃOS DA NOSSA CIDADE!” 
[destaque do autor]. É por isso que chamamos todas as pessoas 
que compõem Aracaju, para somarem neste bando, em defesa da 
cultura e da cidade. A nossa arte, a nossa poesia, a nossa dança, a 
música, o cinema e o nosso teatro não devem existir para entreter e 
enriquecer o bolso dos empresários. A nossa cultua existe para 
sermos completos. A nossa cultura existe para permitir que a gente 
escreva a nossa própria história. E nós, existimos para sermos 
protagonistas dela. E é assim que faremos: em bando, a partir de 
agora. EM DEFESA DA CULTURA. EM DEFESA DA CIDADE. 
(Leitura do manifesto, notas do diário de campo, 2015) 

 

Anais III Encontro PDPP -  Página 228



O Manifesto Político-Cultural, como ilustram as áreas destacadas, é um importante 

documento na medida em que sintetiza a noção de cidade do Coletivo Debaixo e sua 

proposta de enquadramento3, para Jasper (2016) um elemento simbólico para a construção 

de uma ação coletiva, para o problema proposto da “retomada da cidade”. 

Por um lado, a ideia de que a cidade é resultado de uma divisão que toma como 

referência um conjunto de referências de classes privilegiadas e que gera, como 

consequência, contradições e dificuldades para a vida da população que é “empurrada para 

fora das decisões”. E por outro lado, a “retomada da cidade”, termo utilizado pelos militantes 

para se referir a necessidade de reocupar os espaços públicos, através da construção de 

formas diferenciadas de ocupação dos espaços públicos mediados pela arte e cultura 

aparece como forma de combater as desigualdades que surgem no processo de produção 

da cidade. Com base nesse último ponto, o Manifesto traz a seguinte máxima “EM DEFESA 

DA CULTURA. EM DEFESA DA CIDADE”. 

No próximo tópico destacaremos como o Coletivo Debaixo elaborou uma forma de 

retomar a cidade a partir do Sarau Debaixo e, a partir disso, construiu uma rotina de 

contestação. 

 

3. O Sarau Debaixo e a emergência de uma rotina de contestação no viaduto 

do D.I.A 

 

As ocupações que aconteceram no encerramento dos protestos do ciclo de 

protestos de 2013 no espaço do viaduto D.I.A na cidade de Aracaju e os confrontos entre os 

manifestantes e a guarda municipal constituem os primeiros elementos que contribuíram 

para a construção do viaduto enquanto um espaço de contestação. Diferentemente dessas 

primeiras variáveis, nesse tópico será destacado o Sarau Debaixo enquanto um evento 

posterior ao ciclo e que incentivou para o processo de reconhecimento por militantes, 

movimentos sociais, coletivos e organizações como partidos políticos de que o viaduto 

havia se transformado em um lugar para a construção e realização de atos de protesto. 

O principal repertório de ação utilizado pelo Coletivo Debaixo é o Sarau Debaixo. O 

Sarau é inspirado nos “movimentos de saraus” que é um termo mobilizado pelos integrantes 

do coletivo para se referir ao recente fluxo de saraus realizados em espaços públicos em 

diversas cidades do país como Belo Horizonte, Salvador e São Paulo.  

O Sarau Debaixo teve sua primeira edição em setembro de 2013. O sarau foi 

idealizado para acontecer mensalmente às terceiras terças-feiras de cada mês. O nome 

“Sarau Debaixo” possui vários sentidos tais como “debaixo” por acontecer embaixo do 

                                                           
3
 Para Jasper (2016), os enquadramentos constituem “um tipo de metáfora subjacente que inclui o diagnóstico 

de um problema, sugere soluções e, com sorte, motiva a ação”. 
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viaduto, mas também ao longo das observações diretas o percebe-se a ideia de que o 

“debaixo” se refere aos “de baixo”. Essa segunda noção do termo “debaixo” surge, por 

exemplo, nas afirmações de que “é preciso uma revolução dos debaixo” ou “somos os 

debaixo contestando os de cima”. Esse jogo de palavras é, na verdade, característico do 

perfil dos integrantes do coletivo que possui como um dos elementos comuns à relação dos 

militantes com diversas expressões de arte como a poesia. 

A proposta do Sarau era a de “discutir política com arte”. Através da poesia, do hip-

hop e outras expressões artísticas como a música e o teatro, assim como os atos de 

protesto que eram realizados naquele espaço, o Coletivo Debaixo buscou debater um 

conjunto de temas que estavam em evidência naquele período. Entre esses temas dos 

saraus entre os anos de 2013 e 2016, destacam-se a redução da maioridade penal, a 

violência de gênero, a invisibilidade dos transexuais que era uma causa emergente na 

cidade, a descriminalização da maconha, a realização da Copa do Mundo e o genocídio da 

juventude negra e das populações indígenas. A principal pauta é a do direito à cidade e 

está sempre presente no Sarau Debaixo, e inclusive interseccionada com os temas citados 

acima. 

 

3.1 “Nós na rua ninguém desata, está aberto mais uma edição do Sarau Debaixo!”: o 

Sarau enquanto um espaço de festa e contestação 

 

É com o grito de “Nós na rua ninguém desata, está aberto mais uma edição do 

Sarau Debaixo” que iniciam os saraus no início da noite. Antes da realização do evento 

embaixo do viaduto, há um longo trabalho por parte dos integrantes de divulgação do sarau 

nas redes sociais. O grupo utiliza o mecanismo do “evento” no facebook para a divulgação 

do local, horário, das atrações e do tema do sarau de cada edição. 

No dia do sarau, os integrantes, ainda no entardecer já estão presente embaixo do 

viaduto para a instalação dos equipamentos de som (microfone, caixas de som, projetor de 

luz) e a iluminação do espaço. Parte dessa luz é retirada da iluminação pública e outra parte 

é decorrente do uso de geradores de energia. Paralelamente a isso, o cenário também vai 

adquirindo novos contornos com a presença dos vendedores e ambulantes que começam a 

montar suas barracas para a venda de bebidas e comidas no mesmo local. 

A noite, aproximadamente às dezessete horas, o Sarau tem início com a intervenção 

artística dos integrantes do coletivo, também denominados como “os trabalhadores da 

cultura” ou “os poetas do Sarau”. Essa intervenção busca sensibilizar e mobilizar através de 

pequenos diálogos teatrais para algumas causas como a agressão aos transexuais e o 

racismo. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 230



Após a abertura oficial do Sarau, o segundo momento é denominado pelos militantes 

como “palco aberto”. O “palco aberto” é uma prática que após o Sarau Debaixo se 

populariza entre várias intervenções que surgem na cidade de Aracaju e se refere ao 

momento do Sarau em que o público tem a liberdade de utilizar o microfone para informar o 

público de algum acontecimento específico, protestar contra ou em favor de alguma causa, 

mas também fazer uma declaração de amor para uma pessoa. O “palco aberto” é o 

momento em que a organização abre espaço para as várias possibilidades de expressão do 

público. É também um momento onde o Coletivo Debaixo possui menos controle acerca das 

regras daquele espaço que é aberto e permite a circulação de vários atores com diferentes 

perfis. Enquanto um local de protesto, realização de falas e informes acerca de eventos que 

estão acontecendo na cidade, o “palco aberto” é também a hora – juntamente com a 

abertura do Sarau – em que fica mais explícita a tentativa que os integrantes do Coletivo 

Debaixo sempre destacam, em entrevistas, da busca em debater política na rua pela arte. 

Após o “palco aberto”, um conjunto de atrações artísticas como bandas musicais, atrações 

culturais locais e/ou o hip-hop, além de outros tipos de intervenções artísticas, se integram 

ao Sarau a partir de uma programação já organizada. 

Durante todo o Sarau, é importante destacar, todo o espaço físico do viaduto é 

ressignificado a partir da utilização de colagens de imagens e/ou frases nas colunas e no 

chão – essa prática de colagens é também chamada de lambe-lambe e que constitui um 

eixo das ações do coletivo em outros espaços para além do viaduto –, o uso do grafite e do 

pixo e, por fim, o uso de giz para pintar e escrever no espaço durante o Sarau. O giz é, 

entre as demais práticas de ressignificação do espaço, a única que se esgota enquanto 

dura o Sarau. O giz é deixado no chão do viaduto, no espaço em que acontece o Sarau, 

pelos integrantes do Coletivo que estimula o público a utilizar enquanto uma forma 

simbólica de “retomada” do espaço durante o Sarau. 

Essa descrição da forma de como acontece a ocupação do espaço público pelo 

coletivo através do Sarau nos ajuda a compreender dois eixos de análise destacados ainda 

na introdução desse artigo: o processo de construção de uma rotina de contestação a partir 

do Sarau e o de reconhecimento do espaço do viaduto com o Coletivo Debaixo. 

A realização do Sarau Debaixo às terceiras terças-feiras do mês, ainda que não 

tenha sido uma intenção direta dos atores, foi fundamental para a construção de uma rotina 

de contestação. Essa rotina que tem a duração de três anos, paralelamente com o evento 

descrito acima da ocupação do viaduto durante o ciclo de protestos de 2013, contribuiu para 

a construção de um lugar político. 

A relação entre ações de protesto e espaço público, destacada nesse artigo, é uma 

das possibilidades de integrar essas duas dimensões de uma ação coletiva (TILLY, 2000). 

Entre as cinco respostas que o autor ressalta para a questão da importância do espaço 
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público para a ação coletiva, as ações contenciosas são uma forma de significação do 

espaço e ressignificação a partir do seu sentido originário.  

 

4. A vida política rotineira, incluindo a contida disputa dos desfiles, 
parlamentos, cerimônias públicas e outros, atribui significados 
simbólicos a diferentes lugares e rotinas espaciais (...) que está 
disponível para a adoção, paródia ou transmutação por participantes 
de políticas transgressivas.  
5. A própria contenção transforma o significado político de locais 
particulares e rotinas espaciais tal como quando os locais de 
massacre se tornam objetos de peregrinação ou funerais tornam-se 
grandes ocasiões para a expressão de preferência política. (TILLY, 
2000, tradução do autor, p. 138-139).  

 

Ambas as proposições surgem nessa pesquisa a partir de como (i) os militantes 

reelaboram uma narrativa do viaduto que é concebido pelos atores como um dos “corações” 

de Aracaju à proporção em que ele tem a função de interligar várias regiões da cidade, logo, 

ocupar aquela “construção cinza” com arte, cultura e política é transgredir sua função 

originária e dá novo sentido ao espaço e (ii) o próprio Sarau enquanto contenção 

transformou o significado político de um local específico. 

 

Conclusão 

  

Esse artigo buscou analisar a relação entre as formas de ações coletivas 

mobilizadas e a construção de um lugar político a partir do surgimento do Coletivo Debaixo 

em 2013 e as ações de ocupação do espaço público, o Sarau Debaixo, entre os anos de 

2013 e 2016. 

Com base nisso, demonstramos como após o ciclo de protestos de 2013 emerge 

uma narrativa simbólica em torno do viaduto do D.I.A enquanto um lugar político e um 

espaço de contestação. Essa narrativa é construída a partir de dois elementos.  

Primeiro, a apropriação dos eventos que marcam, em 2013, uma novidade nos usos 

dos espaços públicos para a realização de ações de protesto que é a ocupação do viaduto 

no encerramento das manifestações. A apropriação desses eventos acontece a partir de 

uma articulação entre a ideia de que as manifestações de rua naquele período sugerem 

uma “lição” acerca da necessidade de retomar as ruas e os eventos que acontecem na 

ocupação do viaduto naquele período tais como aulas públicas sobre o papel das 

manifestações ministradas por um professor de filosofia da Universidade Federal de 

Sergipe, os confrontos entre a guarda municipal de Aracaju e um conjunto de manifestantes 

inspirados nos repertórios de ação utilizados pelos Black Blocs no mesmo período em 

outras cidades. Sendo assim, esses são os elementos daquilo que Jasper (2016) considera 
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como os “portadores figurativos de significado” de um protesto, nesse caso específico, a 

elaboração de uma “narrativa”, um “fato”, um “enquadramento” e uma “identidade coletiva” 

que justifica e motiva a emergência de uma ação coletiva e um grupo. 

E segundo, a construção de uma rotina de contestação que acontece embaixo do 

viaduto do D.I.A durante os anos de 2013 e 2016 através do Sarau Debaixo. A rotina de 

contestação é resultado da utilização do viaduto pelo Coletivo Debaixo às terceiras terças-

feiras do mês para a realização de um Sarau que surge como proposta, entre os integrantes 

do coletivo, de debater política na rua a partir da ocupação dos espaços públicos. 

Ambos os elementos serão fundamentais para a construção do viaduto enquanto um 

lugar político que, entre os anos de 2014 até 2017, será reconhecido por um conjunto de 

movimentos sociais, coletivos e partidos políticos que atribuirão novos usos para o viaduto. 

Ainda que esses novos usos não tenham sido objeto de análise nesse artigo, eles 

contribuem para pensar o processo reconhecimento daquele espaço enquanto um “lugar 

orientado” (TILLY, 2000) para usos contestatórios por outros grupos para além do Coletivo 

Debaixo. 

Por fim, o presente artigo ressalta a necessidade dos estudos sobre a ação 

contenciosa analisarem a relação entre esse universo e os espaços públicos. Além dos 

elementos destacados, o estudo dos constrangimentos e incentivos dos espaços ao 

processo de construção de ação coletiva, o processo de negociação desse espaço são 

também outras dimensões de uma análise que privilegia tal dimensão e a ampliação dos 

espaços de participação política na cidade. Ainda que não seja o foco principal dessa 

análise, essa pesquisa também sugere algumas pistas para a investigação dos efeitos de 

um ciclo de protesto para o processo de inovação e emergência de novos grupos e causas 

públicas. Nesse caso específico, há em Aracaju o surgimento do Coletivo Debaixo, da 

dinâmica de ocupação dos espaços públicos em consequência do Sarau Debaixo que se 

desenvolvem com o surgimento de vários grupos na capital sergipana e no interior do 

estado e a maior projeção entre os coletivos, movimentos sociais e partidos políticos da 

causa do “direito à cidade”.  
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.  

Resumo 

O paper busca qualificar as ações dos jovens enquanto protagonistas de ações 

coletivas na esfera pública e analisar as respostas que o poder público tem dado 

às suas demandas. Destacam-se algumas políticas públicas que tem tratado de 

questões do cotidiano dos jovens, como reformas na área da educação, 

inquirindo sobre qual o lugar dos jovens nestas políticas.  A meta final é analisar 

o impacto da ação desses jovens na sociedade e nas políticas públicas 

destacando a cultura política criada (ou ressignificada) e a renovação operada 

na questão da participação dos jovens a partir do uso das redes midiáticas. A 

base de dados advém de pesquisa realizada em sites da Internet, de redes de 

jovens, e dados da mídia impressa, em São Paulo, entre 2013-2016.O referencial 

teórico utilizado fará a leitura dos dados a partir de Charles Tilly, Doug MacAdam 

e S. Tarrow, da teoria do Confronto Político, assim como buscará possíveis 

diálogos em outros marcos interpretativos, em autores advindos de teorias 

renovadas  do socialismo libertário, defensores de teorias autonomistas, 

culturalistas e da resistência civil.  

 
Apresentação 

 

Pesquisas do início dos anos de 2010 apontaram que: 80% dos jovens do Cone 

Sul viviam no Brasil. O Brasil concentrava 50% dos jovens da América Latina. 

Esta cifra correspondia a 34 milhões de jovens dentre os quais, 50,5% homens 

e 52,9% negros. Destacam-se ainda:  28,2 milhões (83%) moravam na zona 

urbana, 5,9 milhões (17%) na zona rural; 20 milhões viviam em famílias com 

renda per capita de até um salário mínimo. 1,3 milhões de jovens analfabetos, 

dentre os quais 900 mil negros (Roggero, 2012). Na atualidade número de 
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desempregados também é maior entre os jovens e a crise não os afeta apenas 

do ponto de vista econômico, mas também político-cultural. Recessão, 

corrupção e violência formam um caldo que destroem a confiança e a esperança 

no futuro, atingindo todas as camadas sociais. Entre aqueles com alta 

escolaridade e que já atuam como profissionais no mercado de trabalho, ao final 

de 2015, 48% deles estavam preocupados com a estabilidade nos empregos 

(dados da Pesquisa da Consultoria Deloitte Brasil, 2015), deixando de lado o 

modus operandi desta geração então denominada como Y, imbuídas ou 

capturadas pela lógica da racionalidade neoliberal, que desde a década de 1990 

tinham a mudança, a busca de inovações, e o empreendedorismos como 

paradigmas de vida. Por isso concordamos com a análise que diz: 

“..é possível afirmar que há certas peculiaridades nas formas de resistência das 

ações coletivas dos jovens contemporâneos que se encontram em oposição às 

condições sociais, econômicas e políticas que incidem sobre eles de forma 

repressiva ou os convocam para adesão a um jogo no qual todos são 

competidores investindo em seu capital humano, tornando-se empreendedores 

de si. Isso tem levado esses jovens não somente a resistir, mas também a se 

mobilizarem e a ocuparem os espaços públicos de forma bastante diversa” 

(Augusto, Rosa e Rezende, 2016: 33). 

Uma de nossas hipóteses é: quando os jovens entram na cena pública, 

mudanças significativas estão ocorrendo na sociedade, do ponto de vista cultural 

e político. Usualmente a categoria jovem se refere a indivíduos que vivenciam 

processos específicos de socialização, dentro de uma dada faixa etária. Às 

vezes os jovens são citados via uma de suas representações- a juventude, 

categoria relacional que posiciona os indivíduos como pertencente a uma dada 

faixa etária, embora ele possa ter até mais idade que esta faixa compreende. 

Mas ele teria atributos daquela faixa. Em geral os jovens são vistos como 

dotados de certas características que geram ações e produzem impactos e são, 

portanto, atores coletivos que desempenham papéis específicos na sociedade. 

O conceito de juventude, associado à condição de ser jovem, aparece na 

literatura sociológica sob dois eixos articulatórios de questões, problemas e 

características. O primeiro decorrente do pertencimento a uma dada faixa etária 

(onde também não há consenso), com ênfase aos aspectos geracionais de uma 

determinada fase de vida. O segundo destaca aspectos socioeconômicos e 
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culturais determinados pela situação de classe social. Alguns autores afirmam 

que se deve falar no plural, juventudes, porque há múltiplas diferenças. Sposito 

constrói outras dimensões para a categoria jovem tais como, condição juvenil e 

situação juvenil. Estas categorias referem-se ao modo como a sociedade 

constitui e atribui significados à juventude em determinadas estruturas sociais, 

históricas e culturais, dentro de escalas e hierarquias sociais (Sposito, 2003). 

Outros autores como Dayrell (2009), Abramo (2005), Scalon (2013), Carrano 

(1999) e Diogenes (2005), entre outros também tem se dedicado ao estudo dos 

jovens no Brasil, particularmente no campo da educação formal.  Em todos estes 

autores , quer se destaque os atributos positivos da juventude, associados à 

inovação e criatividade, portadores de mudança social; quer se destaque os 

atributos negativos, associados a problemas ‘da idade’ ou as condições de 

vulnerabilidade socioeconômica (galeras da periferia) ), os jovens e a juventude 

na atualidade continuam a desafiar teóricos e teorias nas análises, Os jovens 

também já foram analisados sob a ótica dos efeitos da superproteção ou como 

os ‘mauricinhos’, que em passado remoto também já foram denominados como 

‘Juventude Transviada”, imortalizada em filme protagonizado por James Dean 

Talvez devêssemos acreditar nas palavras de Oscar Wilde quando nos disse: 

“Os velhos acreditam em tudo, os maduros desconfiam de tudo, os jovens sabem 

tudo” (Citação de Kevin Delaney, The New York Times/Folha de São Paulo, 

13/02/2012, p.1).  

Já publicamos alguns textos sobre a ‘condição juvenil’, em um deles destaco:  
 

Na década de 1960, mais especificamente em 1968, inúmeros analistas 

afirmaram que houve uma grande revolução cultural e comportamental nos 

costumes e hábitos de uma geração que estava muito além de seus pais e 

antepassados, no sentido de anseios por um novo modo de vida. Segundo 

Sartre, cada geração buscava “viver sem tempos mortos”. Tais jovens criaram 

utopias e buscaram engajar-se na política de modo diferente das formas então 

vigentes – pela aliança entre estudantes e camponeses, por exemplo -, 

pensados como atores sociais básicos para uma nova sociedade. Essa aliança 

motivou alguns intelectuais a sair pelos campos pregando a revolução. Che 

Guevara será o símbolo máximo dessa frente. Criaram identidades político-
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culturais, no sentido de pautarem novos temas de gênero, etnia, ser estudante, 

ser jovem, ser mulher etc. (GOHN, 2013, p.13). 

Os jovens, na atualidade, enquanto participantes de coletivos organizados ou 

em movimentos sociais, podem ser estudados sob vários papéis sociais, tais 

como: enquanto estudantes, produtores de arte, nas galeras, nos blogs e redes 

sociais etc. Estas práticas e comportamentos levam, tanto em 1968 como na 

atualidade, à temática dos movimentos sociais. O mundo globalizado vive hoje 

novo ciclo de protestos com contestações política (vide Tilly e Tarrow, 2007), 

similar década 1960, com outros temas, formas de mobilização, conjunturas 

políticas e econômicas distintas, etc., mas os impactos e efeitos na sociedade e 

nos governos, só vemos similares naquela década. 

A Internet é um dos principais elementos de diferenciação – ela tem 

revolucionado a forma da sociedade se comunicar e dos indivíduos interagir 

entre si. Ela propicia aos indivíduos o acesso à informação, antes monopólio de 

grupos e instituições ou acessível apenas a poucos. Mas a seleção, focalização 

e decodificação desta informação é feita não apenas pelos indivíduos isolados- 

há uma pluralidade de atores e agentes disputando a interpretação e o 

significado dos fatos e dados. É aqui que entram os movimentos sociais com 

grande poder de formação da opinião pública. Eles não apenas decodificam 

como codificam os problemas e conflitos a partir de temáticas em torno das quais 

eles se articulam. 

O poder das redes-vai além da mobilização. Impacta no caráter da ação coletiva 

desenvolvida. A Internet tem alterado a formação, articulação e atuação dos 

movimentos sociais gerando impactos e resultados diferentes, na sociedade e 

nos próprios movimentos, segundo áreas territoriais-com impacto maior nas 

regiões urbanas, dada as dificuldades de acessibilidade nas zonas rurais. Mas a 

localização geográfica apenas não explica, porque muitos movimentos rurais 

têm sedes de suas organizações no urbano. Daí entra outro fator-a forma de 

organização. Aqui pode-se observar dois ângulos de abordagem sobre os 

jovens, de um lado a partir de movimentos sociedade civil, e de outro, a partir do 

poder público.  Dentre os movimentos que contam com a participação dos 

jovens, há os que organizam de forma tradicional, no rural ou no urbano, - incluo 

sindicatos. Eles têm concepções e estruturas organizacionais mais 

centralizadas, focalizadas em líderes ou lideranças. Eles também se articulam 
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em redes e usam Internet etc., mas o ambiente virtual é apenas uma ferramenta 

de apoio e não um vetor ou veículo básico de comunicação e interação. As 

articulações são mais dirigidas, fechadas, são mais homogêneos, entre pares. 

Internamente organizam-se via departamentos ou setores (jovens, mulheres ou 

temáticas problemas) mas dentro de uma linha com cultura organizacional 

homogênea. Agregam-se em identidades fixas, não se reinventaram, suas bases 

de apoio têm força midiática mas papel mais figurativo em termos das relações 

internas de poder, no interior do movimento. Desenvolvem formas de 

solidariedade interna mas realizaram poucas transformações na forma 

centralizada de operar seus repertórios e se relacionar com outros movimentos, 

com a sociedade ou com governos. Certamente que há outros movimentos com 

participação majoritária de jovens, com uso intenso da Internet, que fogem 

completamente do padrão que acabamos de descrever. São estes movimentos 

e coletivos de jovens os sujeitos centrais deste paper. 

Entretanto, para completar a caracterização que estávamos desenvolvendo, 

temos o outro lado, do ponto de vista do poder público. Observa-se que na 

primeira década deste século, inúmeros programas e projetos de inclusão social 

foram formulados e implementados para grupos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, tais como: o Bolsa Família, políticas de aumento do salário 

mínimo, ocorreram inúmeras conferências nacionais temáticas em áreas do 

serviço público que resultaram em novas políticas sociais. Um grande sistema 

de participação institucionalizado foi instituído com conselhos, câmaras, fóruns, 

conferências nacionais etc. com representantes do governo e da sociedade civil. 

Mas alguns pontos básicos estavam pouco presentes no foco principal destas 

políticas, tais como-os jovens (de qualquer classe social), as camadas médias 

da população; e as formas de participação social on line, com uso das novas 

tecnologias não eram usuais (com exceção de alguns programas e políticas 

públicas como o Orçamento Participativo em alguns setores). A grande 

revolução operada na forma de comunicação entre os indivíduos, com o 

desenvolvimento e consumo das novas tecnologias, especialmente a Internet e 

o uso dos aparelhos móveis, geradores de grande potencial de mobilização da 

sociedade civil criou novas formas de sociabilidade na sociedade civil, longe das 

estruturas estatais institucionalizadas. Por isto, em junho de 2013, quando 

grupos de jovens atraíram multidões às ruas, via a convocação em mídias 
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sociais, o poder público foi um dos grandes ausentes, também se surpreendeu 

com a irrupção dos protestos. Criou-se um clima político onde não havia 

mediadores entre os manifestantes e os poderes constituídos, não havia 

interlocutores. O diálogo não fluía, apenas a polícia se fez presente, nos atos de 

violência contra os manifestantes. 

Um breve olhar inicial sobre os movimentos dos jovens a partir de junho de 2013 

leva-nos a observar: há múltiplos processos de subjetivação na construção dos 

sujeitos em ação - os acontecimentos no calor da hora provocam reações que 

geram novas frentes da ação coletiva. A composição das mesmas é complexa, 

diversificada, com múltiplos atores, propostas e concepções sobre a política, a 

sociedade, o governo. As emoções-dos indivíduos e coletivos ganham destaque 

nos protestos políticos e podem assumir papel ativo da construção do social. 

Muitos dos que protestaram negaram a política partidária atual. Contudo, não 

basta focar nos indivíduos, nas organizações e nos eventos de protesto, como 

bem disse Diani (2003). É preciso observar também a multiplicidade de laços 

entre os diferentes atores, episódios ocorridos na conjuntura sociopolítica e 

cultural paralelos aos eventos que poderão lhes dar sentido e direção. A 

pluralidade de indivíduos, grupos e organizações presentes nas manifestações 

com predominância dos jovens, deve ser analisada pelas redes de 

compartilhamento de crenças e pertencimentos, pelas interações informais e 

pelas identidades coletivas que vão construindo. Os conflitos político-culturais 

dos manifestantes, especialmente no caso dos jovens na atualidade, devem ser 

lidos com chaves analíticas diferentes das que foram utilizadas para analisar os 

denominados novos movimentos sociais identitários nas décadas de 1980-2000. 

“As experiências anteriores estavam mais associadas à emancipação política e 

a soberania popular, polarizando com o aparato repressivo do Estado no 

contexto nacional da ditadura militar. Já a experiência recente remete ao 

referencial anarquista anticapitalista de âmbito internacional, opondo-se à todas 

as formas burocráticas, hierarquizadas e centralizadas e assumindo um caráter 

de recusa à institucionalidade e valorização dos processos e práticas coletivas” 

(Falchetti, 2017:19). 

Os Jovens e as Políticas. Públicas 

Destacamos neste texto uma das faces do modo de ser do jovem: sua 

participação sociopolítica e cultural em coletivos, movimentos sociais ou órgãos 
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públicos como conselhos, na atualidade. O interesse pelos jovens decorre da 

constatação de sua participação majoritária nas manifestações de protesto que 

vem ocorrendo em espaços públicos no Brasil desde 2013. As manifestações de 

junho de 2013 no Brasil fazem parte de novas formas de associativismo urbano 

entre jovens escolarizados, predominância de camadas médias, conectados por 

redes digitais. Pesquisas iniciais indicam que a maioria deles é organizada 

horizontalmente, atua em coletivos ou novíssimos movimentos sociais, críticos 

das formas tradicionais da política tais como se apresentam na atualidade-

especialmente os partidos e os sindicatos, alguns pregam a autonomia em 

relação àquelas formas e negam a política partidária, mas não o Estado e a 

Política com P maiúsculo. Pesquisas realizadas antes de 2013 já indicavam o 

protagonismo dos jovens nas redes sociais. Pesquisa do Datafolha realizada em 

junho de 2013 constatou que, nas manifestações em São Paulo, a maioria dos 

participantes tinha diploma universitário (77%) e menos de 25 anos (53%). 

Pesquisa nacional realizada pelo IBOPE, no mesmo período, corrobora o perfil 

acima delineado, a idade predominante foi de 14 a 24 anos (43%). Entre 14 e 29 

anos de idade a soma sobe para 63% do total (IBOPE, Pesquisa Manifestantes, 

20/06/2013). Os jovens demandam “igualdade- não somente nas condições de 

vida e oportunidades, mas também, de participação e liberdade” (Scalon, 

2013:184). Neste cenário indaga-se: por que os jovens raramente participam de 

políticas públicas? Quais as políticas específicas aos jovens no Brasil?  

Realizamos um breve levantamento sobre a programação oficial destinada aos 

jovens junto ao site de duas importantes prefeituras municipais do estado de São 

Paulo: Santo André e São Bernardo do Campo entre 2013-2017. A escolha das 

duas cidades teve um objetivo-estas cidades foram o berço de um novo 

sindicalismo no Brasil na fase do regime militar, passou depois por inúmeras 

administrações comandadas pelo Partidos dos Trabalhadores, tiveram 

pioneirismo em políticas do Orçamento Participativo (especialmente Santo 

André, fase do ex-prefeito, o finado Celso Daniel). Estas cidades passaram 

também por processos de desindustrialização na última década, abrigam na 

atualidade uma Universidade Federal e muitos jovens. Diadema, cidade vizinha 

de S.Bernardo do Campo teve, em 2015, a primeira ocupação de escola pública, 

no ciclo que será tratado abaixo. Com todo este cenário, indaga-se: quais eram 

as políticas destinadas aos jovens em 2017, nestas prefeituras. No levantamento 
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inicial, apenas no site, concluímos que é baixíssimo ou quase inexiste. Vejamos 

o que foi encontrado: 

Prefeitura de Santo Andre/SP: Conselho Municipal da Juventude-criado em 

13/12/2007.Órgão deliberativo. Em março de 2017- não conta nenhuma 

programação ou page específica. 

Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP: Em 2017 apresenta uma 

Coordenadoria de Ações para a Juventude e o Conselho da Juventude. 

Pesquisando-se a programação destes órgãos, não se encontra  nada. Mas pode 

ser encontrado inúmeras pages/registros de ações passadas, entre 2013-2015, 

de participação na Conferência Nacional da Juventude em 2015.  

A mesma ausência da participação dos jovens, em 2017 pode ser observada no 

plano federal onde se registra um único programa sobre “Identidade Jovem” e 

uma menção a Congresso Nacional de 2014.  Entretanto, entre 2013-2015, 

inúmeras pages permanecem como memória de inúmeras atividades 

desenvolvidas, corroborando uma outra hipótese nossa de que, após junho de 

2013, o governo federal buscou ‘correr atrás’ do ‘sujeito jovem’, que estava na 

cena pública negando a política, os políticos e o mau uso do dinheiro público. O 

próprio Estatuto da Juventude, que tramitava desde 2007, foi aprovado após 

junho de 2013.Tencionamos aprofundar a investigação sobre os jovens nas 

políticas públicas em S.André e SBC proximamente, sendo aqui citadas apenas 

como ilustração das ‘ausências’ de espaços para ouvir ou desenvolver 

experiências com os jovens junto ao poder público, especialmente com códigos 

e linguagens modernas e não com fórmulas assistenciais antigas. 

Os Jovens Estudantes e as Lutas Pela Educação 

No cenário dos protestos dos jovens no Brasil registra-se, a partir de 2013, 

a irrupção  de um novo ciclo de protestos - a de estudantes da escola pública, 

em cidades do Estado de São Paulo; em Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre etc. O estudo destes protestos nos leva diretamente a exemplificação do 

ponto central deste texto: o impacto da ação desses jovens na sociedade e nas 

políticas públicas destacando a cultura política criada (ou ressignificada) e a 

renovação operada na questão da participação dos jovens a partir do uso das 

redes midiáticas. O paper destaca as ocupações nas escolas públicas no Estado 

de São Paulo, em 2015 e 2016, e contra a reforma do ensino médio e contra a 
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PEC 55, ocorrida em várias partes do país. 

O projeto de reestruturação sofreu forte resistência dos estudantes 

secundaristas, que promoveram um grande movimento de ocupação em mais 

de 200 escolas durante cerca de 60 dias. Segundo Paes e Pipano: 

 “A primeira escola a reagir ao "plano desorganizador", como foi chamado pelos 

estudantes, foi a Escola Estadual Diadema, no ABC paulista, no dia 9 de 

novembro, cerca de um mês e meio após as primeiras declarações da 

Secretaria. No dia seguinte, a Escola Fernão Dias, em Pinheiros, Zona Oeste de 

São Paulo, foi tomada pelos estudantes tornando se uma espécie de "escola-

modelo". Nos próximos dias, as ocupações passariam a se capilarizar de 

maneira não ordenada, e extremamente rápida, por todo o estado. Norteados 

pela palavra de ordem "não fechem nossa escola!", os estudantes ocuparam as 

unidades de ensino trancando portões, vigiando janelas e acessos, 

encastelando-se nas unidades e fazendo uma defesa radical pela sobrevivência 

do espaço escolar, agora em disputa”. (Bruno Teixeira Paes e Isaac Pipano, 

2017:11). 

 A resistência dos estudantes, no entanto, transbordou a contestação ao plano 

de reorganização e colocou em evidência outros temas relacionados às escolas 

públicas no Estado. A pauta estudantil foi sendo ampliada no processo com 

denúncias referentes à falta de relações democráticas na escola, à precariedade 

das escolas, à falta de professores. Aulas livres e debates nas escolas ocupadas 

durante o período da ocupação, inseriu temas como: relações de gênero, 

racismo e homofobia, entre outros. O movimento fez emergir questões e temas 

não abarcados pelo modelo gerencial proposto pela secretaria.  

Desvinculados de partidos políticos, sindicatos ou mesmo de associações 

estudantis historicamente constituídas, como a UNE, as "escolas de/em luta" 

ganharam a adesão e apoio dos pais, de uma grande maioria de professores e 

diretores, assim como de várias camadas da sociedade civil. Em poucas 

semanas, um mapa disponibilizado no Google, alimentado voluntariamente em 

tempo real, sem "donos" ou chancelas, descrevia a situação das escolas 

ocupadas, com listas de itens de alimentação, limpeza e higiene, pedidos de 

solidariedade e apoio. Um formulário na web circulava entre advogados e 

professores que poderiam prestar seus serviços, sem honorários, auxiliando os 
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estudantes com os processos jurídicos e ministrando aulas para garantir a 

manutenção do cotidiano de ensino. Imagens transbordavam das páginas do 

Facebook a partir de vídeos caseiros produzidos através de seus tablets e 

smartphones, precariamente editados ou imediatamente divulgados pelo 

Youtube como estratégias de proteção e combate. Páginas como O Mal Educado, 

Território Livre e Não fechem a minha escola tratavam de noticiar o que a mídia 

hegemônica insistia em ignorar, embora a pregnância do evento já guiasse a 

agenda setting de todo o país.( Bruno Teixeira Paes e Isaac Pipano, 2017:11-12). 

Durante o período das ocupações, inúmeras vezes houve confronto ou 

cerceamento da polícia aos estudantes, incluindo prisões. O impacto dos atos e 

manifestações dos estudantes na mídia, na sociedade (comunidade de pais, 

associações educacionais e movimentos sociais da área da educação tais como 

Cenpec, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Todos Pela Educação, 

MTST etc.) e no governo estadual foi grande. Os embates tiveram também 

momentos de tensão quando pontos e contrapontos se chocaram, frente a 

ordens jurídicas. Uma oficial da justiça se pronunciou durante a desocupação de 

uma escola: 

"É uma decisão do juiz que tem que ser cumprida. Decisão de juiz, a gente não 

contesta. O juiz manda em todos nós”.[..] "Nós estamos querendo resolver a 

situação de uma forma pacífica. A manifestação de vocês é assegurada 

constitucionalmente, só que o juiz diz assim: nos termos da constituição o direito 

de ir e vir é legítimo. O direito meu termina onde começa o direito seu".[…] 

Enquanto a mulher tenta explicitar a situação informando que eles devem deixar 

a escola, desocupando-a imediatamente, em conformidade com o que prega a 

lei, os estudantes respondem com palavras de ordem – "onde estão os nossos 

direitos?" Curioso aqui pensar que os estudantes, ao reivindicarem a presença 

do conselho tutelar ou mesmo de seus direitos enquanto menores, restituem o 

Estado e suas formas de “assujeitamento”. Bruno Teixeira Paes e Isaac Pipano, 

2017:19-20). 

O Ministério Público Estadual posicionou-se no sentido de recomendar ao 

governo o encerramento da reorganização, por entender que a mesma visava à 

economia de recursos e não a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem que argumentavam. A situação de tensão social criada pelos 
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estudantes com a paralização/ocupação de quase 200 escolas, levou o governo do 

Estado de São Paulo a recuar. Em 04/12/2015, por meio o Decreto 61.692, revogou-se 

o Decreto 61.672 e o Governador Geraldo Alckmin anunciou o processo de 

reorganização das escolas para 2016 estava adiado. A reforma foi, portanto, suspensa, 

e o decreto que transferia funcionários foi revogado em 05/12/2015. O secretário 

estadual da educação foi trocado E por fim, em 08/12/2015 a Resolução SE 56 revogou 

a Resolução SE54/2015 da Secretaria Estadual de Educação do ESP (vide Silva, 2016).  

Segundo Piolli, o Plano de Reorganização foi adiado em razão da resistência 

estudantil e da intervenção do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado (Piolli, 

2016, p 24). 

. A resistência contra a reforma do ensino paulista gerou outro movimento social: 

o “Movimento Não Fechem Minha Escola”-2016, que se notabilizou também 

pelas práticas de ‘Escrachos”- ações relâmpagos em locais de visibilidade ou 

perto da residência de políticos 

 A configuração organizacional trouxe algumas novidades na forma do protesto, 

com ocupações das escolas e manifestações nas ruas com performances 

específicas (por exemplo, o “seat down” ao sentarem-se em carteiras escolares 

em cruzamentos de avenidas de grande trânsito e visibilidade). O repertório das 

demandas, no caso de São Paulo, em 2015, focou um item: contra o plano de 

reorganização das escolas estaduais paulistas, que levaria, entre outras 

consequências, ao fechamento de inúmeras unidades.  Observa-se uma 

ampliação do repertório de demandas dos jovens secundaristas em relação aos 

jovens nas ruas em junho de 2013, os quais priorizavam a mobilidade urbana. 

Charles Tilly (1986) descreve as mudanças no repertório da ação social da 

seguinte forma:  

"Toda população tem um repertório limitado de ações coletivas: formas distintas 

de agir coletivamente em relação a interesses partilhados. No nosso tempo, por 

exemplo, a maior parte das pessoas sabe como participar de uma campanha 

eleitoral, como integrar-se a um grupo de interesses, organizar um abaixo-

assinado, fazer uma greve ou uma reunião ou montar uma rede de influências. 

Essas variedades da ação constituem um repertório (...) as pessoas conhecem 

as regras gerais da ação relativamente bem e variam suas formas de acordo 

com o objetivo almejado." ( Tilly, 1986, apud Avritzer, p 10).  

Um grande campo de pesquisa está se abrindo a partir das lutas pela educação 

Anais III Encontro PDPP -  Página 246



12 
 

dos secundaristas no Brasil e em outros países. Trata-se da análise do papel 

das correntes anarquistas e autonomistas junto aos jovens estudantes e a 

revalorização da participação social fora de instituições estatais ou estruturas 

formais.  Falchetti destaca o papel do ‘autonomismo’ no movimento dos 

secundaristas. Diz ela: 

“Ideologicamente, o autonomismo se localiza dentro da tradição libertária, 

abrangendo pensadores e militantes que refletem e aderem a autonomia como 

princípio chave de organização e ação política. É possível identificar 

determinados elementos anarquistas e marxistas no ativismo autonomista, por 

vezes, misturando fontes e referências dos diferentes campos teóricos15. Muitos 

movimentos contêm membros das distintas orientações, como é o caso do 

próprio MPL. Internamente ele é composto por um pequeno grupo de 

militantes16 de um amplo espectro social que congrega punks, feministas, 

professores, artistas, estudantes, trabalhadores e desempregados, em sua 

maioria jovens, usuários do transporte17. Há uma rotatividade relativa dentro do 

movimento, o que envolve uma variação grande no perfil dos manifestantes, de 

modo que a identidade está mais na partilha dos princípios organizativos e de 

ação.” (Falchetti, 2017: 12). 

Alonso e Mische também registram mudanças no perfil e referencial ideológico 

dos jovens ativistas na atualidade. Dizem:  “campo de ação autonomista” 

incorporou demandas de orientação do “campo socialista”, mas rejeitou suas 

formas de organização, aproximando-se de elementos presentes nos protestos 

internacionais recentes. Podemos notar que, dentre as características 

observadas, alguns elementos remetem às formas de organização anarquistas, 

contrárias à hierarquia, à centralização do poder, à representação e lideranças, 

daí o horizontalismo, a independência política e a ação direta, sem lutar pela 

tomada do poder. Outras características são recentes e estão presentes em 

outras mobilizações globais: a relação simbiótica com a Internet e a mídia social; 

a capacidade e rapidez das mobilizações; a heterogeneidade dos participantes, 

a maioria desvinculada de organizações; o caráter artesanal dos cartazes; e uma 

alta participação de jovens; a tomada das ruas e ocupação dos espaços 

urbanos.(Alonso e Mische, 2015). 

Além dos fundamentos teóricos e ideológicos inspiradores dos secundaristas, 

será importante também realizar uma agenda de estudos comparativos, no 
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próprio país, como entre países da América Latina como Chile e Argentina. É 

importante registrar que as cartilhas do movimento secundarista chileno serviram 

de modelo e inspiração aos secundaristas brasileiros. Há uma grande diferença, 

entretanto. Lá, no Chile, as ocupações foram anteriores à crise 

política/econômica e no Brasil foi concomitante. Vale a pena transcrever o 

registro de algumas avaliações sobre o movimento dos estudantes lá, em 

estudos recentes, lembrando que eles foram anteriores e inspirou muitos dos 

estudantes brasileiros. Destacam: 

“el movimiento estudiantil ha emergido como el actor central de un conjunto de 

movimientos populares que demandan cambios sustantivos a un régimen 

político y económico heredado de la dictadura La irrupción de la protesta 

estudiantil ha tenido importante repercusión internacional, no obstante su 

incidencia en materia de transformaciones sociopolíticas profundas es todavía 

limitada.” (von Bülow y Bidegain 2015). [...] después de una larga década post-

transición caracterizada por la desmovilización general de la sociedad civil, Chile 

experimentó una explosión de movimientos sociales contenciosos que han 

catalizado el desencanto de los ciudadanos con las instituciones políticas 

(Somma 2013). Galvanizadas por el surgimiento de un movimiento estudiantil 

fuertemente organizado, las protestas del 2011 constituyeron, con mucho, el más 

largo y masivo ciclo de protestas desde la transición democrática (Somma 2012). 

La irrupción de la protesta callejera revolucionó el hasta ese entonces tranquilo 

panorama político chileno, ampliando la brecha entre la izquierda social y 

partidista (Webber 2011), y convirtiendo a las desigualdades de clase y la 

redistribución de la riqueza en las principales preocupaciones de los ciudadanos 

(Latinobarómetro 2012). Con evidente trasfondo antineoliberal, las protestas no 

sólo levantaron demandas sectoriales específicas; también señalaron 

expresamente a los legados institucionales del régimen de Pinochet. No por 

casualidad los estudiantes han enmarcado su lucha por la reforma educativa en 

una crítica sistemática al Estado neoliberal heredado de la dictadura (Salinas y 

Fraser 2012, Donoso 2014). En ese marco, una miríada de movimientos sociales 

(grupos ambientales, movimientos mapuches, ambientalistas) han, además de 

mantenido su presencia, convergido en la plataforma de los estudiantes.” (La 

protesta social. Un estudio comparado en Uruguay y Chile, doc. s/d). 

Ainda no campo da educação não podemos nos esquecer dos protestos e atos 
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de resistência contra o Projeto Escola Sem Partido. 

Para encerrar, uma informação relevante. Em 2015, no Primeiro Congresso do 

MBL-Movimento Brasil Livre,(movimento  criado em 2014, com grande 

protagonismo nos protestos nas ruas que levaram ao impeachment da ex-

presidente Dilma Rousset, em 2016,) incluiu como um ponto de sua pauta e 

agenda de resoluções a apresentação do Projeto de Lei “Escola sem Partido” 

em legislativos estaduais e municipais. 

 

Conclusões:  desafios do novo milênio  

Concluindo afirmamos: as lutas e movimentos pela educação são antigos, mas 

às vezes invisíveis perante a sociedade mais geral e só recentemente ganharam 

visibilidade na mídia. Todos os movimentos sociais sempre têm um caráter 

educativo. Usualmente os sindicatos dos professores e o movimento dos 

estudantes são os protagonistas que entram em cena com maior frequência. Mas 

lutas e demandas pela educação não se resumem ao território das escolas, seus 

estudantes e profissionais. Lutas pela educação dizem respeito a toda 

sociedade, e ao poder público certamente.  

A educação, de um modo geral, e a escola, de forma específica, têm sido 

lembradas como uma das possibilidades de espaço civilizatório numa era de 

violência, medo e descrença. A escola pode ser polo de formação de cidadãos 

ativos a partir de interações compartilhadas entre a escola e a comunidade civil 

organizada. As lutas pela educação podem ser o alicerce desta nova história. A 

premissa fundamental que defendemos há alguns anos é: a participação da 

sociedade civil nas lutas pela educação não é para substituir o Estado, mas para 

que este cumpra seu dever: propiciar educação de e com QUALIDADE para 

todos.  

Os atuais movimentos na área da educação devem ser analisados sob a ótica 

das mudanças operadas no conjunto de outros movimentos sociais 

contemporâneos pois eles são diferentes dos movimentos operários, assim 

como diferem dos movimentos identitários dos anos 80/90 do século passado, 

que ficaram conhecidos como a onda dos “novos movimentos sociais”, 

organizados em torno de questões de gênero, etnia, faixa etária, ou questões 

ambientais. Este leque ampliou-se e hoje estas questões também adentraram às 

escolas tais como as temáticas de gênero, etnia, nacionalidade, religiões, 
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portadores de necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, 

segurança pública, paz, direitos humanos, direitos culturais, etc. Além disso não 

podemos nos esquecer: os movimentos sociais, em si, são fontes e agências de 

produção de saberes. 

Na atualidade as autoridades governamentais tem tido dificuldade em dialogar 

com os movimentos sociais, especialmente com  maioria de jovens  porque, na 

primeira década do novo século,  preferiram as formas institucionalizadas de 

participação civil, dadas por conselhos, câmaras e grandes conferências 

nacionais e políticas específicas às mulheres, juventude, afrodescendentes ou 

áreas temáticas como alimentação etc. Muitos dos que atuam nestas estruturas 

institucionalizadas, advêm dos movimentos de forma identitária, formados a 

partir da onda de novos movimentos sociais que sacudiu o país ao final dos anos 

de 1970-1980 e parte dos 90. Para eles a cidadania é uma vida política atrelada 

ao Estado à medida que seria este o responsável pela construção de práticas 

institucionalizadas dentro das estruturas estatais ou nos níveis intermediários, o 

chamado público não estatal. Estes gestores ou representantes institucionais 

não acompanharam as mudanças operadas no campo social, especialmente as 

novas formas de sociabilidade e comunicação geradas pelas redes e mídias 

sociais. Não se sintonizaram ou não perceberam ainda que os jovens não têm o 

estado como meta de participação porque seus referenciais sobre a cidadania 

são outros, é a cidadania civil, cidadã, não institucionalizada. Ela é construída a 

partir da experiência e não da participação em modelos organizados, pautados 

pelos órgãos públicos. A cultura política que eles têm e reconstroem 

cotidianamente, advém de práticas experimentais e não de códigos ou 

programas oficiais . 

Os atuais movimentos sociais dos jovens são herdeiros dos movimentos 

antiglobalização dos anos de 1990-2000. Na realidade, seus antecessores 

devem ser buscados na década de 1960. Como afirmam Augusto, Rosa e 

Resende,  

“É importante esclarecer que, embora os hodiernos movimentos sociais que 

fogem de representações e institucionalizações ao redor do mundo tenham suas 

particularidades, eles trazem um legado das lutas que se iniciaram na década de 

1960 – principalmente com movimentos contra culturais, como dos hippies e 
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posteriormente dos punks e autonomistas. No entanto, tomaram a forma com 

qual se apresentam hoje a partir da década de 1990 com o movimento 

antiglobalização a partir dos protestos contra a reunião da Organização Mundial 

do Comércio (OMC), realizada em Seattle, em novembro de 1999. 

Posteriormente esses movimentos foram pacificados em pautas ditas 

propositivas no interior do Fórum Social Mundial de 2001, mas suas novas táticas 

já haviam se espalhado pelo planeta”. (Augusto, Rosa e Rezende, 2016: 27). 

 Eles reúnem minorias que se organizam de forma transnacional, com pautas 

que contém certo ‘espírito global’, que podem ser acionadas em qualquer lugar 

do mundo. Muitos deles inspiram-se em ideias libertárias, advindas do revival de 

algumas formas do anarquismo, no século XXI. 

 “Grande parte desses grupos negam a estrutura hierárquica dos movimentos 

tradicionais e os modelos de representação que culminam em líderes capazes 

de negociar com Estado e de serem capturados pelos interesses do poder 

institucional”.[..] Horizontalidade, autogestão, ausência de lideranças ou de 

intelectuais orgânicos, autonomia, transversalidade temática, foco na ampliação 

de liberdades e ampla utilização das redes sociais digitais, são algumas das 

novidades mais evidentes..(Augusto, Rosa e Rezende, 2016: 21 e 26). 

Olhando para o futuro detectamos a importância de ampliar os estudos 

sobre as redes de mídias sociais e cultura digital para entendermos a cultura 

política e a nova cidadania dos jovens as possibilidades de uma Democracia 

Digital- aquela que tenta dialogar com a geração digital, que poderá combinar 

outras formas de democracia especialmente a representativa, com a 

democracia direta via On Line. É preciso atentar para o futuro da democracia 

e os novos tipos de cultura política que estão sendo construídas, suas 

possibilidades de desenvolvimento incluindo as novas formas de participação 

dos jovens, e seus novíssimos movimentos ou coletivos, num cenário de queda 

da representação partidária. A recuperação de instituições públicas 

desgastadas é algo necessário, mas seu caráter mais ou menos democrático 

está em aberto, poderá ser o fortalecimento da democracia ou de órgãos não 

democráticos para o controle e regulação dos cidadãos.  

 

Para concluir, uma citação recente de Boltanski, a qual concordamos e creio que 

é um estímulo para continuarmos as seguir a trilha dos jovens. Diz ele: 
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“Eu penso que nós devemos seguir o processo da construção social, as 

maneiras com que as próprias pessoas constroem o mundo. Inicialmente, cada 

experiência é particular, não há nada além de singularidades no mundo. As 

pessoas vão então compartilhar essas experiências, torná-las equivalentes, dar-

lhes uma linguagem, transformá-las em demandas e tentar construir propostas 

e reivindicações, bem como modificações da realidade e dos formatos em que a 

realidade se baseia. É muito interessante seguir o mais rigorosamente possível 

as operações de qualificação e crítica, bem como a forma como os vários 

elementos da realidade são construídos e desconstruídos (Questionando a 

realidade”. Uma entrevista com Luc Boltanski . Revista Dialogo Global VOL. 7 / 

# 1 / março 2017, p 10) 

http://isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2017/03/v7i1-portuguese.pdf 

acesso 21/03/2017 
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Formação e organização do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis 
(MNCR) no Brasil 
 
Este trabalho pretende examinar o processo de formação do Movimento Nacional de 
Catadores de Recicláveis (MNCR) no Brasil. Trata-se de analisar desde os primeiros 
passos da organização dos catadores até a constituição de um movimento social 
(2001). Este processo teve três frentes políticas dinamizadoras. A primeira frente 
dinamizadora está ligada à atividades políticas realizada por entidades civis, muitas 
delas vinculadas à Igreja Católica. A segunda frente está relacionada à experiência 
participativa das primeiras cooperativas e associações de catadores de materiais 
recicláveis de atuação em conjunto com alguns governos municipais. Trata-se da 
disposição inicial das primeiras gestões municipais dos governos do Partido dos 
Trabalhadores de integrar – cada qual a sua maneira - as demandas dos catadores 
como parceiros de programas municipais de reciclagem. Por fim, a terceira frente 
refere-se à formação e atuação de um fórum sócio-governamental específico para tratar 
de questões técnicas e sociais envolvidas na questão do lixo, o Fórum Nacional Lixo e 
Cidadania (FNLC). 
 
Palavras-chave: Movimento, Igreja, PT 
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Formação e organização do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis 
(MNCR) no Brasil 
 

1. Introdução 

Até recentemente, os catadores de materiais recicláveis permaneciam na 

invisibilidade social e econômica em nosso país. Contudo, mesmo num quadro de forte 

discriminação, exclusão social e de dificuldade em serem reconhecidos como 

trabalhadores, eles lograram, nas últimas duas décadas, uma ampla gama de ganhos 

políticos. Esses ganhos aconteceram tanto nos seus próprios processos organizativos, 

como em reconhecimento por parte do Estado brasileiro.  

Em termos de organização política, a partir da década de 1990, começaram a se 

formar as primeiras associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

Tratava-se de estratégias de pequenos grupos para atingir o reconhecimento público da 

atividade, para tentar superar a dependência do atravessador1, para conquistar 

melhores condições de trabalho e melhores preços de venda do material.  É a 

multiplicação de experiências locais de formação de associações e cooperativas de 

reciclagem que vai culminar com a constituição do Movimento Nacional de Catadores 

de Materiais Recicláveis (MNCR) no ano de 2001. 

Já no campo do reconhecimento do Estado, primeiramente, há algumas 

experiências, nas décadas de 1990 e 2000, de incorporação dos catadores em sistemas 

de coleta seletiva no âmbito dos governos municipais. Ademais, na esfera nacional, um 

marco importante de abertura às conquistas políticas do segmento foi a inserção da 

profissão de “catador de materiais recicláveis” na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) pelo Ministério do Trabalho e Emprego no ano de 2002, e a criação, pelo 

governo federal, no ano de 2003, de uma instância interministerial para tratar 

especificamente da problemática dos catadores - o Comitê Interministerial de Inclusão 

Social de Catadores de Lixo2 (CIISC) -, além de uma série de normas, legislações e 

políticas públicas direcionadas a esse público.   

                                                
1 O atravessador, ou sucateiro, é o intermediário na cadeia da reciclagem. Ele situa-se  entre os catadores e a indústria da reciclagem. A dependência do atravessador 

é um empecilho para o incremento da renda dos catadores, pois estes pesam e estabelecem os preços a serem pagos aos catadores. Em seus depósitos, os sucateiros 

vão acumulando os materiais até conseguirem uma quantidade que viabilize a venda para as indústrias de reciclagem. 

2 Em 2010, tal instância sofreu uma alteração e passou a ser denominado “Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais 

Reutilizáveis e Recicláveis”(CIISC).  
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O objetivo principal deste texto – que é parte integrante de minha pesquisa de 

doutorado -  é descrever, de forma breve, as condições que deram origens ao MNCR. A 

ideia é que o relato das circunstâncias sócio-históricas que permitiram o aparecimento 

desse movimento social nos auxilie a, posteriormente, entender as relações de 

proximidade e influência do próprio movimento com o governo federal a partir do 

primeiro mandato do Presidente Lula.  

Relacionamos o surgimento deste movimento social ao que denominamos aqui 

de “frentes dinamizadoras”. Devido às condições de alta vulnerabilidade social e às 

dificuldades intrínsecas de um processo de auto-organização e mobilização, 

provavelmente essas frentes viabilizaram o aparecimento do MNCR. Embora possam 

ter havido outras intervenções que contribuíram para o aparecimento desse movimento 

social, acreditamos que tenham existido pelo menos três frentes dinamizadoras 

essenciais para o surgimento do MNCR.  

A primeira frente dinamizadora está relacionada à atuação de organizações 

sociais vinculadas à Igreja Católica. Essas entidades contribuíram para a formação das 

primeiras organizações de cooperativas e associações de catadores de materiais 

recicláveis no país. A segunda frente dinamizadora está ligada à disposição inicial das 

primeiras gestões municipais dos governos do PT em São Paulo, Belo Horizonte e 

Porto Alegre, de integrar – cada qual a sua maneira - as demandas dos catadores como 

parceiros de programas municipais de reciclagem. Por fim, mas não menos importante, 

a terceira frente dinamizadora do processo de organização coletiva dos catadores 

vincula-se a criação e atuação de uma articulação nacional entre entidades públicas, 

sociedade civil e iniciativa privada em torno da questão dos resíduos sólidos no país. 

Trata-se do Fórum Nacional Lixo e Cidadania (FNLC).  

Pode-se afirmar que essas três frentes, encadeadas entre os anos 1980, 1990 e 

começos de 2000 tiveram uma importância fundamental para a organização coletiva 

dos catadores e colaboraram, definitivamente, para que essa massa de trabalhadores 

pudessem se agrupar em um movimento social. Antes de descrever tais frentes 

dinamizadoras, cabe salientar que a constituição do movimento de catadores 

propriamente dito ocorre praticamente de modo simultânea à chegada do PT ao âmbito 

do governo federal.  

De modo análogo a um amplo conjunto de atores da sociedade civil que, com 

interesses distintos, se inseriram no campo da defesa da coleta seletiva e/ou na 

problemática social e econômica dos catadores, formando uma complexa e extensa 
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trama de agentes que deu suporte para a organização dos catadores, os partidos 

políticos, mais especificamente o Partido dos Trabalhadores (PT), tiveram um papel 

central no processo associativo dos catadores. Talvez a inserção de certos agentes 

sociais em espaços múltiplos de atuação como em movimentos sociais, ONGs, Fóruns, 

entidades religiosas e na militância partidária tenha favorecido essa permeabilidade 

com o PT. Também não podemos descartar possíveis relações pré-existentes entre 

esses atores sociais comprometidos com a causa dos catadores e membros do partido.   

Pode-se afirmar que o PT foi o primeiro – e talvez único - partido brasileiro que 

passou a incorporar as demandas da categoria nas suas gestões de governo. Neste 

sentido, o curso organizativo do MNCR não se deu de modo externo ao Estado, mas, 

ao contrário, também foi animado por ele. Esta presença se fez marcada, num primeiro 

momento, em algumas gestões municipais, mas posteriormente também se estendeu 

ao âmbito do governo federal.  

No nível municipal, a década de 1990 registra as primeiras experiências de 

inclusão e integração de catadores como parceiros dos programas públicos municipais 

de reciclagem. Vale destacar que essas experiências são anteriores à formação do 

MNCR e estavam atreladas aos embrionários processos organizativos dos catadores. 

Cabe mencionar, aqui, as experiências pioneiras de cidades como São Paulo, Belo 

Horizonte e Porto Alegre, todas administradas por gestões petistas.  

Pelo menos formalmente, no nível federal, o MNCR não apenas nasceu, quase 

que simultaneamente à eleição de Lula em 2002, como se consolidou a partir dele. 

Essa consolidação coincidiu com a incorporação da problemática dos catadores na 

agenda do governo federal e com o processo de elaboração de uma série de políticas 

direcionadas a esse público. Contudo, os possíveis resultados dessa coincidência ainda 

não são inteiramente conhecidos. 

Embora este texto centra a atenção em como as articulações entre a sociedade 

civil e o poder público tornaram possível a organização dos catadores, pretendemos 

não perder de vista inquietações pertinentes às relações do MNCR com o governo 

federal a partir do início das gestões Lula em 2003.  É fato que a construção de políticas 

públicas para catadores com a participação efetiva desse público no âmbito do governo 
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federal foi relativamente ágil se levarmos em conta outros processos de construção de 

políticas públicas.3 

 Talvez essa relativa agilidade da participação de coletivos recém criados e com 

características de alta vulnerabilidade como o caso do movimento de catadores na 

construção de políticas públicas seja uma diferença marcante se comparado a outros 

movimentos sociais que tem uma trajetória mais antiga de militância e atuação.4 No 

caso dos catadores, que implicação pode ter tido essa relação com o governo federal 

para um movimento recém formado, como o era naquele momento o MNCR? É possível 

que a abertura de espaços institucionais pelo governo federal para esse ator coletivo 

tenha gerado um processo de fortalecimento do próprio movimento? Quais os possíveis 

resultados que essa relação produziu dentro do Estado em termos da construção de 

políticas públicas direcionadas aos catadores?   

Ainda que a literatura que trata das relações socioestatais, nas suas variadas 

vertentes, seja extremamente válida para analisar o MNCR, ela pode ser insuficiente 

para explicar algumas especificidades desse movimento. De forma geral, tal literatura 

destaca que, sobretudo a partir do governo Lula, movimentos sociais com históricos de 

luta “por fora” do Estado passaram a serem chamados a atuar “por dentro” da 

institucionalidade. Este novo lugar de atuação ocorreu, principalmente, por meio da 

ocupação de espaços em arenas formais de participação e também pelo recrutamento 

de seus integrantes para atuarem na burocracia estatal via cargos de confiança.  

Contudo, o movimento de catadores não foi “convocado” a atuar na burocracia 

estatal, como tampouco possuía um histórico consolidado de luta “por fora” da 

institucionalidade, dado que, naquele momento, tratava-se de um movimento social 

recente. O MNCR nasce, enquanto sujeito político, de forma simultânea à criação de 

espaços ligados à temática dos catadores no âmbito do governo federal. Ainda que este 

ator tenha sido convidado a participar das discussões sobre as ações e políticas 

governamentais, será que essa particularidade limitou o grau de sua influência na 

formulação de políticas públicas, posto que a organização política prévia é uma 

                                                
3 Neste sentido, Ferro (2011, p. 135) dá exemplos de outros públicos e áreas que tardaram muito tempo para serem contemplados na agenda do governo, sendo 

necessário para a sociedade civil vinculada a esses públicos e áreas longos anos de processos de articulação, formação de redes movimentalistas e pressão política. 

Com a finalidade de lograr espaços de participação no nível federal, depois de anos ou décadas, muitas dessas experiências somente foram acolhidas a partir do 

governo Lula. Aqui vale o exemplo valem os exemplos das áreas de atenção integral a crianças e adolescentes, de inclusão da população afro-descendente ou mesmo 

a área da saúde pública. 
4 Aqui podemos mencionar, como exemplos, o caso do Movimento Sanitarista nascido nos anos 1970 (DOWBOR, 2012) e o Movimento Nacional de Reforma 

Urbana (MNRU), criado em 1985 (SERAFIM, 2013),  
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condição fundamental para que determinados setores da sociedade civil tenham 

possibilidades de incidir em políticas públicas?  

Embora não esteja claro o grau de influência que o movimento logrou ante o 

governo federal, é fato inegável que, a partir do governo Lula, os catadores ocuparam 

um lugar privilegiado nas discussões e elaboração de políticas públicas no âmbito 

federal. Mas, quais podem ter sido as peculiaridades de sua atuação com relação às 

políticas públicas? No âmbito das próprias políticas, o que ocorreu com a ação 

governamental quando este movimento social interveio na produção das políticas? Do 

ponto de vista da dinâmica interna do movimento, como ele se refaz ou se modifica ao 

atuar tão organicamente junto ao Estado? Em outro sentido: como ocorreu o processo 

simultâneo de criação de um movimento nacionalizado com a sua própria participação 

em fóruns socioestatais de produção da política pública? 

 Essas são as questões que buscarei responder na minha tese. Contudo, neste 

momento centrarei atenção nas condições históricas que possibilitaram o surgimento 

deste movimento social.  

 

2. Frentes Dinamizadoras do processo de organização dos catadores  

2.1 A Igreja Católica  

Sobre a primeira frente que colaborou com a organização de catadores, 

destaca-se o papel das entidades filantrópicas ligadas a Igreja Católica, sobretudo 

aquelas voltadas às campanhas para programas de moradores de rua (LEUBOLT, 

ROMAO e NOVY, 2016).   

Os trabalhos sócio-pedagógicos desenvolvidos por organizações da Igreja, 

iniciado com moradores de rua de grandes centros urbanos, colaborou com o 

surgimento das primeiras organizações de catadores no país. No âmbito destes 

trabalhos sócio-pedagógicos os agentes sociais da Igreja observaram que existiam 

grupos de moradores de rua que exerciam atividades de catação de lixo de forma 

regular, como fonte de subsistência. Percebendo que havia um potencial organizativo 

nestes grupos - dado que os mesmos tinham uma rotina de trabalho, um trajeto pré-

definido e demandas por local para seleção de materiais - investiram esforços na sua 

associação (DIAS, 2009). 

Assim, por meio desses agentes sociais, a Igreja Católica teve um papel 

fundamental na dinâmica de formação das primeiras experiências de organização de 

Anais III Encontro PDPP -  Página 262



 8 

catadores (PEREIRA, 2011) e, ainda hoje, tem uma atuação muito importante na 

articulação de grupos de catadores na esfera nacional.  

Dentre as entidades da Igreja Católica, em São Paulo, destaca-se o trabalho da 

Organização de Auxílio Fraterno (OAF). A OAF é uma entidade fundada em 1953 por 

um monge beneditino, membro da Fraternidade das Oblatas que se formavam naquele 

momento e um grupo de indivíduos da sociedade civil dedicado a trabalhar com 

populações marginalizadas na área central da cidade. Este grupo, além de dar apoio à 

Fraternidade das Oblatas, possibilitou que a sociedade civil, através dos voluntários, 

realizasse um trabalho nas ruas com meninos, adultos, prostitutas etc. (GRIMBERG, 

s/d). Nas regiões centrais da cidade, a instituição buscava achar soluções para o 

problema da pobreza. A OAF foi responsável por organizar as primeiras iniciativas de 

agrupamento de moradores de rua que subsistiam da cata de lixo. Defendendo os 

interesses desses sujeitos, buscava promover sua associação como um grupo 

organizado.  

De acordo com o relato de uma coordenadora da Pastoral da Rua obtido por 

Pereira (2011, p.59), o trabalho da OAF com a organização da população de rua só foi 

possível graças a uma profunda transformação da concepção da própria entidade frente 

ao contexto político-social brasileiro do final da década de 1970.  No contexto em que o 

processo de organização das Comunidades Eclesiais de Base (CEB) se fazia vigente, 

os pressupostos e metodologia adotada pela OAF e também pelas Oblatas de São 

Bento eram influenciadas pelas idéias do educador Paulo Freire e propunham a 

transposição de uma ação voltada à caridade e ao assistencialismo para uma ação 

transformadora das condições sociais da população de rua, por meio das possibilidades 

de organizar essa população. 

Domingues Júnior (2004) assinala que a OAF, desde a década de 1950, tinha 

uma atuação de caráter predominantemente assistencialista na cidade de São Paulo e 

que, sob influência da teologia da libertação nos anos 1970, ela mudou o seu discurso e 

sua forma de ação de modo a privilegiar a formação de grupos e de coletivos de 

moradores de rua como meio de organizá-los para reivindicar seus direitos sociais 

frente ao Estado. Neste sentido, a partir de 1977, a OAF começa a ir às ruas, embaixo 

dos viadutos, às praças, passando a trabalhar diretamente com os moradores de rua, 

na perspectiva de formar grupos (GRIMBERG,  s/d).  

Assim, a OAF passou a criar diversos projetos e espaços de convivência de 

maneira a proporcionar encontros de reflexão, de conscientização e de questionamento 
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da difícil realidade vivenciada pela população de rua. Nesses encontros, um grupo de 

moradores participantes dos programas da OAF começou a pensar formas coletivas de 

inserção laboral, iniciando trabalhos coletivos de coleta de materiais recicláveis por 

meio de carrinhos de madeira.  

O primeiro resultado do trabalho da OAF com os catadores foi a criação, no ano 

de 1985, da Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis 

de São Paulo enquanto estratégia para tentar legalizar o trabalho dos catadores e para 

reagir à proposta da administração municipal da cidade – sob a prefeitura de Jânio 

Quadros – de proibir a circulação de carrinhos no centro da cidade. Neste mesmo ano, 

como fruto deste primeiro trabalho de união de catadores, os mesmos marcharam pelas 

principais ruas de São Paulo contra a proibição de circulação de carrinhos. Com a força 

que o grupo conseguiu atingir, já em 1989, os catadores, com apoio da Igreja, fundaram 

a primeira cooperativa de materiais recicláveis do país, a Coopamare.  

Seguindo o caminho precursor de São Paulo, entidades ligadas à Igreja 

iniciaram um trabalho de organização de catadores em outras duas capitais na década 

de 1980: Belo Horizonte e Porto Alegre.   

Em Belo Horizonte, a Pastoral de Rua da Arquidiocese da cidade deu início, em 

1988, a um serviço social e educacional que levou à criação da Associação de 

Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável, a “Asmare” em maio de 1990 

(DIAS, 2009). 

 Segundo Pereira (2011), a dinâmica ação que culminou com a formação da 

Asmare teve início no ano de 1987, quando chegaram à capital mineira algumas irmãs 

da Fraternidade das Oblatas de São Bento. Estas irmãs levaram a experiência e 

metodologia de trabalho desenvolvida em São Paulo pela OAF junto à população de 

rua. A Pastoral da Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte inicia, assim, um trabalho 

sócio-pedagógico junto aos moradores de rua.  De forma a romper com a prática 

tradicional de assistencialismo - restrito, por exemplo, a ações de doação de comida -, a 

equipe da Pastoral passou a vivenciar o cotidiano de vida desse segmento, tendo como 

premissa de sua metodologia de trabalho a idéia de que era preciso se misturar ao dia-

a-dia desse grupo e de se constituir como uma presença solidária e evangélica junto a 

essa população historicamente excluída, de modo a tentar encorajar o surgimento de 

novos sujeitos sociais e novos valores (DIAS, 2009).  

 Um marco da luta dos catadores em Belo Horizonte que, em partes, sucedeu-se 

pelo trabalho mobilizatório da Pastoral, foi a reação organizada da categoria frente a 
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uma “operação de limpeza”, em agosto de 1988.  Os catadores que ocupavam uma 

área onde triavam o seu material (e hoje é a sede da Asmare), foram expulsos numa 

violenta ação da prefeitura e da polícia. A Pastoral da Rua foi acionada e conseguiu 

mobilizar os catadores (que se encontravam dispersos em diversos pontos da cidade 

em razão da ação da Prefeitura) para a redação de uma carta aberta à população de 

Belo Horizonte que denunciava a repressão que vinham sofrendo.  

Neste momento, intensificou-se o processo de mobilização dos catadores. 

Passou-se a realizar diversas reuniões entre o grupo de catadores e a Pastoral. Como 

fruto dessa mobilização, em abril de 1990, foi fundada a Asmare (DIAS, 2009).  

Assim, graças à entidades ligadas a Igreja Católica – sobretudo a Pastoral, mas 

também por alguns ambientalistas que na gestão petista de Patrus Ananias viriam a 

ocupar cargos de direção na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e na Secretaria de 

Limpeza Urbana (DIAS, 2002), a Asmare se estabeleceu como a primeira cooperativa 

da catadores de reciclável no município e sua atuação serviu de referência como 

modelo bem sucedido de organização a outros processos embrionários de organização 

de catadores da cidade, no estado de Minas Gerais e também no país.  

Já em Porto Alegre, por sua vez, a primeira associação de catadores organizou-

se na Ilha Grande dos Marinheiros em 1986, denominada Associação de Catadores de 

Material Reciclável de Porto Alegre. Como nas primeiras experiências de São Paulo e 

Porto Alegre, este agrupamento de catadores contou com o apoio de entidades ligadas 

à Igreja Católica, sobretudo o trabalho eclesial de base da Igreja. 

Orientado por um padre e sua irmã, ambos com ampla experiência anterior em 

trabalhos pastorais junto a comunidades carentes, a Associação da Ilha Grande serviu 

como modelo para a criação de novas associações e a construção de galpões de 

reciclagem. Valeu-se também como laboratório para a constituição de cerca de 100 

unidades de reciclagem criadas no Rio Grande do Sul (MARTINS, 2003)5; ademais ter 

sido base para a implementação de um programa municipal de apoio à formação de 

associações de catadores/recicladores adotado pelo município de Porto Alegre a partir 

do ano de 1989.  

Conforme testemunhos obtidos por Martins (2003), o trabalho de organização 

dessa associação foi iniciado com o intuito de por em evidência o trabalho dos 

catadores que puxavam carrinhos com material coletado nos bairros centrais da capital. 
                                                
5 Até o ano de 2003, segundo Martins (2003), destas unidades de reciclagem, apenas duas tinham forma jurídica de cooperativa, ambas situadas no norte do estado 

do Rio Grande do Sul (região de Santo Ângelo). As demais estavam constituídas como associações de reciclagem.  
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A ação da Igreja na Ilha Grande dos Marinheiros – o então maior reduto de catadores 

de rua de Porto Alegre- adveio da  proposta de resgate social da população local, 

frequentemente flagelada pelas enchentes da região e vivendo em condições muito 

precárias. Assim, a atuação social da Igreja parte de uma ação territorial, lutando pela 

melhoria das condições de vida da população da Ilha Grande. Com o objetivo de atuar 

nesta localidade, a Igreja conseguiu atrair, para participar desse trabalho social, 

pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

A experiência de Ilha Grande dos Marinheiros motivou novas experiências de 

organização de catadores em Porto Alegre. Nos anos seguintes ao trabalho na Ilha 

Grande, a Igreja impulsionou a organização de indivíduos que catavam em um lixão da 

zona norte da cidade. Daí surgiram uma série de novos agrupamentos de catadores na 

cidade.  

2.2 As primeiras gestões do PT nas administrações municipais de São Paulo, Belo 

Horizonte e Porto Alegre 

Junto com a influência fundamental da Igreja Católica na dinâmica de formação 

das primeiras experiências de organização de catadores destaca-se a disposição das 

primeiras gestões petistas em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre de incorporar 

as demandas dos catadores como parceiros dos programas municipais de reciclagem 

(DIAS, 2009), fortalecendo essas organizações e criando as bases de uma articulação 

nacional que viria a criar o MNCR.  

No caso de São Paulo, até o ano de 1989, a relação dos catadores com o poder 

público era extremamente conflituosa. Frequentemente os catadores eram acusados de 

sujarem as avenidas e ruas na ação de coleta de materiais recicláveis. Numa 

demonstração de hostilidade do poder público com essa categoria, no ano de 1988, o 

então prefeito Jânio Quadros determinou a prisão de catadores de papel e declarou à 

imprensa da época que “a atividade proporciona aos catadores a possibilidade de 

comprarem pinga (bebida alcoólica), para consumi-la embaixo dos viadutos da cidade, 

sem ética e educação” (Shopping News, 21/02/1988 In: GRIMBERG, s/d).  

Porém, em contrapartida à relação conflituosa com o poder público e enquanto 

manifestação da força que se gestava na união desses indivíduos, os catadores 

mostraram uma capacidade ímpar de mobilização ao realizarem uma passeata no 

centro da cidade. Com a consigna de que “catadores não têm casa e nem tem pão, 

papelão é o novo pão” e “queremos trabalhar” (FOLHA DE SAO PAULO, 06/04/1985 In: 

Anais III Encontro PDPP -  Página 266



 12 

GRIMBERG, s/d), eles demonstravam seu desacordo com a política do prefeito Jânio 

Quadros.  

Numa conjuntura política nacional marcada pela transição do regime militar para 

a democracia, ditada também por um enorme anseio da população de participar 

politicamente - expresso em muitas manifestações de massa (como a das “Diretas Já”, 

greves, organizações de base) - no nível local, a eleição de Luiza Erundina do PT para 

a prefeitura de São Paulo (1989-1992) representava a possibilidade de abertura de 

novos canais de diálogo entre o governo e a sociedade.  

No programa político do governo Erundina a questão social definiu-se como uma 

prioridade. Assim, tais canais de diálogo com setores populares foi aberto. Nesta 

direção, no que se refere ao grupo de catadores, o poder público municipal colaborou 

com o projeto de fundação de uma cooperativa de catadores da cidade, a Coopamare 

(GRIMBERG, s/d).    

Concretamente, o apoio do poder público local à Coopamare deu-se através da 

promulgação de um decreto que reconhecia o trabalho dos catadores como atividade 

profissional. Conforme assinala a própria cooperativa, uma vez estruturados e 

reconhecidos enquanto profissionais, os catadores da Coopamare ganharam 

legitimidade junto a fabricantes e intermediários, e maior visibilidade perante 

comerciantes, donas de casas, empresas e a população em geral 

(www.coopamare.wordpress.com)6.  

Essa experiência da Coopamare tornou-se referência para outros vários grupos 

envolvidos com a coleta e seleção de materiais para a reciclagem que se organizavam 

no país, principalmente para as experiências também pioneiras de Belo Horizonte e 

Porto Alegre. Os catadores em Belo Horizonte e Porto Alegre passaram a integrar o 

sistema público de coleta seletiva.  

No que diz respeito a experiência de Minas Gerais, embora o surgimento da 

Asmare, em 1990, tenha sido uma conquista importante para os catadores de Belo 

Horizonte e também tenha permitido o estabelecimento de um convênio de cooperação 

entre a Prefeitura e a cooperativa,  é a partir da gestão municipal de Patrus Ananias, em 

1993, que há uma mudança qualitativa na relação deste segmento com o poder público 

a medida que a prefeitura passa incorporar os catadores como parceiros prioritários no 

                                                
6 No governo de Luíza Erundina da prefeitura de São Paulo (1989-1992), a Coopamare passou a participar de um Fórum que pensava políticas pública de 

atendimento à população de rua e de alternativas de trabalho. Contudo, a partir da gestão de Paulo Maluf (1993-1996) e, posteriormente, de Celso Pitta (1997-2000) 

tentou-se desmantelar o Fórum da População de Rua e as políticas públicas realizadas no governo de Erundina.  
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Projeto de Coleta Seletiva implementado por meio do Programa de Manejo Diferenciado 

de Resíduos Sólidos da Secretaria de Limpeza Urbana (SLU) do município (DIAS, 2009, 

p.62). 

Anteriormente, sobretudo na década de 1970 e 1980, as relações com o poder 

público eram extremamente conflituosas. Havia um grande número de registros de 

“operações de limpeza” contra os catadores. Essas operações tinham um caráter 

predominantemente higienista que respondiam tanto à pressão colocada pelas 

reclamações da população em geral quanto à limpeza das ruas, como pela 

racionalidade técnica dos funcionários da limpeza urbana da cidade, que viam essas 

ações de limpeza como saneadoras (DIAS, 2009).  

O período que antecedeu a gestão de Patrus Ananias na prefeitura, isto é, na 

gestão de Eduardo Azeredo do PSDB (1990-1993), a relação dos catadores com a 

prefeitura foi marcada igualmente por intensos conflitos, mas também por algumas 

conquistas importantes. De acordo com Dias (2009), uma das primeiras lutas com a 

prefeitura da época foi a reivindicação de que esta estabelecesse um sistema de 

cadastro com um perfil sócio-econômico dos catadores, o que acabou sendo realizado 

pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária. Na seqüência, foi demandado que à 

prefeitura construísse um espaço adequado para o depósito de materiais para os 

catadores, e assim, ao final do ano de 1992, foi inaugurado um galpão com uma infra-

estrutura mínima.  

A despeito dessas conquistas, a principal vitória dos catadores nesta época, 

resultado das articulações realizadas pela Asmare com o apoio da Igreja, foi a inclusão 

na nova Lei Orgânica do Município de uma normativa que assegurava que a coleta 

seletiva deveria ser feita preferencialmente por cooperativas de trabalhadores em 

detrimento a um projeto e implantação de coleta seletiva terceirizado, realizado por 

empresas privadas (DIAS, 2003).  

Essa vitória, em grande parte, foi lograda por uma demonstração pública de 

força dos catadores, quando estes saíram em passeata, em 1991, até a Câmara 

Municipal onde acontecia o “Seminário sobre Coleta Seletiva de Lixo em Belo 

Horizonte”. Os catadores se mobilizaram contra a possível contratação, pela prefeitura, 

de uma empreiteira para realizar a coleta seletiva na cidade, retirando assim a fonte de 

sobrevivência dos catadores.  Os catadores conseguiram que a Prefeitura recuasse 

nesse projeto de implantação de coleta seletiva terceirizada (DIAS, 2003).  
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Embora tenham conseguido essas vitórias, os catadores continuavam sofrendo 

as “ações de limpeza” e sendo perseguidos pela SLU.  Neste sentido, a relação com a 

prefeitura tinha muito mais um caráter conflitivo do que de colaboração. Essa relação, 

no entanto, muda radicalmente a partir do ano de 1993, ano em que a chamada “Frente 

BH Popular” assume a gestão municipal. 

Nesta Frente, formada por uma coligação de partidos liderada pelo Partido dos 

Trabalhadores, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social assume como um de 

seus programas básicos o programa da população de rua. Na SLU, inicia-se a 

implementação de um modelo de gestão que se inclui no marco de um sistema de 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos e que visualiza na reciclagem um 

instrumento de participação e inclusão social (DIAS, 2009, p. 63)7. Neste modelo, o 

Projeto de Coleta Seletiva estabeleceu como parceiro prioritário a Asmare (DIAS, 2003).  

Como salienta Dias (2003), com a chegada do PT ao governo, o contato dos 

catadores e a administração pública começou a mudar. Gradualmente, de uma relação 

bastante conflitiva passa a haver uma relação de cooperação. Assim é que a definição 

do modelo de coleta seletiva a ser implementado foi, desde sua origem, um processo de 

construção coletiva entre a equipe técnica da SLU, a Asmare, a Pastoral da Rua e a 

Cáritas (DIAS, 2003).  

Por fim, na experiência de Porto Alegre, o início da gestão municipal, em 1989, 

da “Frente Popular” – coligação de partidos liderada pelo PT – marca o início de um 

processo de incorporação da organização dos catadores, que vinha sendo desenvolvido 

pelos agentes religiosos, mediante a concepção de um Sistema de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos sob responsabilidade do Departamento de Limpeza 

Urbana (DMLU) da cidade (MICHELOTTI, 2006).   

 Este sistema teve como um de seus eixos principais “a geração de trabalho e 

renda” por meio da implantação de unidades de triagem (UTs) (popularmente 

conhecidas como “galpões de reciclagem”) em várias comunidades periféricas da 

cidade. Através da implementação do sistema de coleta seletiva, essas UTs começaram 

a receber as cargas de materiais recicláveis. Neste novo sistema, os catadores saíram 

do trabalho de rua e passaram a exercer a atividade de separação dos resíduos nestas 

unidades.  

                                                
7 Para caracterização desse modelo de gerenciamento de resíduos sólidos implantado pela SLU de Belo Horizonte, consultar Dias, 2009.  
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 Esta iniciativa de coleta seletiva “porta a porta” começou beneficiando, em 1990, 

um único bairro e se expandiu rapidamente. Em 1996, todos os demais bairros da 

cidade já contavam com esse tipo de coleta (MICHELOTTI, 2006). Como assinala 

Michelotti (2006, p. 67), mesmo sendo considerado um programa polêmico no que diz 

respeito à forma como integrou a coleta seletiva a essas UTs e resultou, por 

decorrência, oficialmente ilegal e “desviante” (aspas do original) a coleta efetuada pelos 

catadores de rua, o êxito obtido por ele excedeu as fronteiras municipais e influenciou 

experiências semelhantes em todo país, além de render ao governo municipal 

reconhecimento em escala internacional.  

 Segundo Michelotti (2006), até o ano de 2006 existiam 16 UTs na cidade. Essas 

UTs são financiadas pelo poder público municipal. Este mantém com as associações de 

catadores convênios que lhes permitem a utilização do espaço e dos equipamentos. 

Estas associações passaram a ter um status jurídico, com autonomia administrativa e 

operando mediante estatutos e regimes internos específicos. 

 A criação dessas UTs pelo poder público municipal facilitou o surgimento de 

novas associações, mas também contribuíra para o fortalecimento daquelas 

previamente existentes.  Na busca por melhorar a relação de dependência que tendia a 

se estabelecer com os intermediários com os quais as associações firmavam relações 

comerciais, e também com o intuito de ter relações mais intensas com o poder público 

municipal, essas associações criaram, em um espaço cedido pela Faculdade de 

Educação da UFRGS e com o auxílio dos agentes da Igreja e de um professor do 

Instituto de Educação da UFRGS, o “Fórum das Associações de Reciclagem”. 

 De acordo com Michelotti (2006, p. 79), a troca de experiência entre as 

associações, propiciada por esta instância, foi fundamental para a visualização ampla 

dos diversos fatores envolvidos no sistema municipal de coleta seletiva da prefeitura e 

na atividade de beneficiamento primário realizada pelas UTs. Um dos problemas 

detectados dizia respeito ao próprio sistema de operação da coleta seletiva na cidade. 

O DMLU realizava a coleta seletiva dos materiais e destinava uma parte a cada 

associação segundo critérios próprios. Como a composição dos materiais recolhidos 

não era a mesma em toda cidade, algumas associações recebiam resíduos 

considerados mais nobres enquanto outros recebiam materiais de mais baixa qualidade, 

o que dava menor valor comercial.  Debatido o tema no Fórum, houve um acordo entre 

as associações e este acordo foi repassado ao órgão público responsável, que passou 

a reorganizar a distribuição de materiais.  
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 Este acordo serviu de referência para o estabelecimento de parâmetros para 

uma atuação em conjunto das associações (MICHELOTTI, 2006). Michelotti (2006) 

sublinha que, neste momento, viveu-se um período de “efervescência participativa e 

in(formativa)”, dado que as UTs viram multiplicadas as ofertas de apoio e parceria 

originadas, em parte, pelo esforço que suas lideranças empreenderam para dar 

visibilidade social ao seu ofício e pela “descoberta” (aspas do original) da existência 

dessa categoria e sua embrionária organização.  Este período caracterizou-se pela 

realização de uma série de encontros, cursos e capacitações que culminou com a 

realização de um seminário que lançou as bases para a formação, no ano de 1998, da 

Federação das Associações dos Recicladores de Resíduos Sólidos do Rio Grande do 

Sul (FARRGS).  

 A criação da FARRGS foi fruto da articulação das associações de Porto Alegre 

com outros agrupamentos de catadores de outras regiões do estado do Rio Grande do 

Sul. O objetivo de sua formação era que a mesma servisse como uma espécie de 

guarda-chuva ao conjunto das associações do estado. Segundo Michelotti (2006), o 

propósito da formação da federação foi o de suprir a falta de uma instancia jurídica que 

garantisse uma gestão comum dos recursos econômicos na busca de financiamento 

para alguns projetos – tanto com órgãos governamentais como também com empresas 

privadas, universidades e outras entidades da sociedade civil - e de oferecer uma certa 

unidade para a condução de empreendimentos de catadores8.   

 A FARRGS enquanto instituição guarda-chuva do conjunto de associações do 

estado participou ativamente das articulações que resultaram no 1o. Encontro Nacional 

de Catadores de Papel realizado em Belo Horizonte no ano de 1999 e serviu como base 

no processo de construção do primeiro congresso nacional de catadores, cujo fruto foi a 

concepção de um coletivo nacional, o Movimento Nacional de Catadores de Material 

Recicláveis (MNCR).  

2.3 Fórum Nacional Lixo e Cidadania (FNLC) 

Por fim, a terceira frente dinamizadora do processo de organização dos catadores 

está ligada ao surgimento e a atuação de um fórum, de abrangência nacional,  de 

discussão das questões técnicas e sociais envolvidas em torno da questão do lixo. 

Trata-se do Fórum Nacional Lixo e Cidadania (FNLC). O FNLC foi uma das primeiras 

articulações nacionais entre entidades públicas, sociedade civil e iniciativa privada em 
                                                
8 De acordo com liderança entrevistada por Michelotti (2006),  em 2006,  havia 52 associações organizadas de catadores no Estado do Rio Grande do Sul que 

integravam o quadro da Federação.  
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torno da questão dos resíduos sólidos no país. Criado no ano de 1998, foi decisivo tanto 

para mobilizar quanto para dar visibilidade ao trabalho dos catadores num momento em 

que eles ainda não possuíam uma representação própria e não estavam organizados 

em um movimento social.   

Pode-se afirmar que o FNLC elevou a um novo patamar as discussões sobre a 

destinação dos resíduos sólidos no país. Isso foi possível graças ao diálogo 

estabelecido entre a sociedade civil e o poder público.  Neste diálogo, os catadores 

passaram a serem reconhecidos como parte integrante e fundamental deste novo 

espaço. O reconhecimento do papel do catador na problemática da gestão dos resíduos 

sólidos assim como sua convocação para participar deste espaço facilitaram não só 

uma aproximação das demandas dos catadores com outros atores da sociedade civil, 

mas também com determinados agentes governamentais.   

De forma geral,  como primeiros resultados desse diálogo,  foram elencado um 

conjunto de  ações necessárias para a construção de políticas públicas voltadas a tratar 

dos diversos aspectos que envolviam a questão do lixo. Dentro destes aspectos, estava 

incluso, numa posição de destaque, o próprio papel dos catadores nos sistemas de 

gestão dos resíduos sólidos.  

De acordo com Dias (2009), as origens do FNLC remontam ao pioneirismo de 

algumas intervenções institucionais que buscavam incorporar uma dimensão social aos 

aspectos tecnológicos da gestão de resíduos sólidos. O pressuposto básico da 

concepção do FNLC era a convicção de que a situação de degradação ambiental e 

humana presentes nos municípios brasileiros só poderia ser enfrentada a partir de uma 

abordagem participativa do gerenciamento de resíduos sólidos e como resultado de um 

esforço conjunto dos mais diferentes níveis de governo e de vários setores da 

sociedade, isto é, ONGs empresas, associações profissionais e outros segmentos 

(DIAS, 2009).  

A história de criação do FNLC começa quando o UNICEF, em junho de 1998, 

tomou a iniciativa de organizar um seminário na cidade de Brasília com o intuito de 

debater e apontar soluções para o problema da presença de famílias inteiras, tanto 

adultos quanto crianças, vivendo nos e dos lixões no país. Neste evento  o FNLC foi 

concebido com o objetivo principal de elaborar um programa que visasse erradicar o 

trabalho de catação de materiais recicláveis por crianças e adolescentes.  

O Programa Nacional Lixo e Cidadania foi assim instituído propondo eliminar o 

trabalho infanto-juvenil nos lixões. Além de recomendar políticas de inclusão social 
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dessas crianças, também sugeria a criação de alternativas concretas de integração de 

catadores adultos em ambientes de trabalho com condições dignas. De acordo com o 

Programa, o melhor meio para isso, era realizar apoio à organização da categoria e 

promover programas de coleta seletiva. Num âmbito mais abrangente, também era 

propósito, a mudança do padrão de destinação de resíduos sólidos, na perspectiva de 

erradicar os lixões existentes no país e a adoção de aterros sanitários nos municípios 

(GRIMBERG, 2007).  

No que condiz com o trabalho infantil, a principal estratégia desenvolvida pelo 

Programa do FNLC foi a campanha “Criança no Lixo Nunca Mais”. Essa campanha foi 

um apelo nacional pela erradicação do trabalho infantil nos lixões e na coleta de lixo nas 

ruas. Desde 1994, o UNICEF trabalhava a questão da erradicação do trabalho infantil 

no país, mas só no ano de 1998, incluiu a erradicação do trabalho infantil no lixo como 

uma de suas prioridades9.  

A inserção do trabalho no lixo como uma das piores formas de trabalho infantil 

aconteceu a partir de um fato que teve grande repercussão nacional e internacional. 

Várias crianças que trabalhavam no lixão de Aguazinha, em Olinda, foram 

hospitalizadas com intoxicação alimentar. Suspeitava-se que essas crianças haviam 

ingerido carne humana proveniente de lixo hospitalar que era descartado no lixão da 

cidade junto com os demais resíduos. Assim, a partir desse fato, criou-se a campanha 

“Criança no Lixo Nunca Mais”, cujo conteúdo foi decisivo para tornar pública a 

discussão sobre este problema, até então pouca discutido no país10.  

 Nesta campanha também estava incluído o envio de uma carta a todos os prefeitos 

do Brasil solicitando comprometimento e empenho com os objetivos do Programa Lixo e 

Cidadania. O mote era induzir essas autoridades a implantar tal plataforma em cada 

município. Em resposta ao desafio lançado, já em 2001, mais de 1.700 municípios 

atenderam a campanha e se comprometeram ao conjunto de medidas proposto pelo 

FNLC, isto é,  erradicar o trabalho de crianças e adolescentes  com o lixo nas ruas e 

nos lixões,  promover a inserção econômica e social de catadores,  garantir o 

                                                
9 Até o ano de 1998, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) não tinha em seus registro o trabalho no lixo como formas de trabalho infantil. A partir das 

reivindicações do UNICEF a OIT catalogou, por meio da Convenção 182, o trabalho infantil em lixões como um das piores formas de trabalho infantil. 

10  Segundo o próprio UNICEF, essa campanha deu visibilidade ao tema do trabalho infantil no lixo - até então praticamente oculto no país. Como resultado, mais de 

15 mil crianças que viviam essa realidade passaram a participar do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, com pagamento de bolsa-escola para suas famílias 

(http://www.unicef.org/brazil). 
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tratamento e a destinação adequada do lixo e também a recuperar as áreas degradadas 

pelo lixo (LIXO E CIDADANIA, 2001)11.  

Com o êxito e a visibilidade da campanha Criança no Lixo Nunca Mais e do 

Programa Lixo e Cidadania, o número de entidades participantes do Fórum aumentou 

vertiginosamente em poucos anos, notabilizando uma verdadeira mobilização nacional 

de múltiplos atores da sociedade e do Estado brasileiro. Se em 1999, 18 instituições 

faziam parte deste espaço, em 2001, 44 instituições já compunham o FNLC (LIXO E 

CIDADANIA, 2001). 

Liderado pelo UNICEF, o Fórum cresceu e se conformou como  uma “rede sócio-

governamental” (DIAS, 2009). Além de congregar uma série de associações 

profissionais da área de saneamento ambiental, técnicos sociais de ONGS e técnicos 

de agências governamentais, associações e cooperativas de catadores e  entidades da 

Igreja Católica,  também faziam parte alguns representantes do Ministério do Meio 

Ambiente, do Ministério Público Federal, da Secretaria Especial de Desenvolvimento 

Urbano da Presidência da República, da Caixa Econômica Federal e da Fundação 

Nacional de Saúde.   

De acordo com Grimberg (2007), pode-se dizer que a iniciativa de criação do FNLC 

pelo UNICEF, em co-promoção com inúmeros atores da sociedade e de governos, deu 

início ao processo de construção de um novo paradigma de gestão de resíduos 

ancorado na participação social e na inclusão dos catadores em sistemas públicos de 

recuperação e reciclagem de resíduos. Neste sentido, diversos tipos de instituições – 

entre órgãos governamentais, ONGs, entidades técnicas e religiosas – passaram a 

atuar sob a forma de gestão compartilhada na estruturação de estratégias para o 

enfrentamento do problema dos resíduos sólidos e dos catadores (GRIMBERG, 2007).  

 Do lado dos catadores, é possível afirmar que o espaço de diálogo aberto pelo 

FNLC contribuiu para fortalecer a categoria. O FNLC  logrou projetar e dar suporte a 

algumas experiências bem sucedidas de formação de cooperativas e associações de 

catadores. Essa  projeção incentivou catadores avulsos a trabalharem de forma 

agrupada, aumentando o número de cooperativas e associações pelo país. A 

Coopamare de São Paulo e a Asmare de Belo Horizonte serviram como referências e 

                                                
11 Para direcionar os municípios que aderiram ao Programa Lixo e Cidadania, o FNLC lançou manuais de orientação. Um exemplo, é o "Do Lixo à Cidadania: 

Estratégias para a Ação"produzido pelo UNICEF e pela Caixa Econômica Federal. Este manual foi encaminhado aos prefeitos, parlamentares, promotores, 

professores, técnicos de limpeza urbana, assistentes sociais e ambientalistas (LIXO E CIDADANIA, 2001). 
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modelos de associativismo e de integração de organizações de catadores aos sistemas 

públicos municipais de gestão de resíduos sólidos. 

 Do lado do Estado, o Fórum passou a ter um papel de coordenação do 

financiamento de certas instituições governamentais. A estratégia foi vincular certos pré-

requisitos estabelecidos pelo próprio FNLC para liberação de recursos para projetos de 

resíduos sólidos nos municípios. Instituições como a então Secretaria de Estado e 

Desenvolvimento Social (SEDU), a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) do 

Ministério da Saúde, do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) do Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da 

Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos do Ministério do Meio 

Ambiente começaram a condicionar o repasse de recursos à execução das diretrizes da 

plataforma Lixo e Cidadania, especialmente no que se referia à erradicação do trabalho 

infantil no lixo e a apresentação de planos de gestão para resíduos sólidos com 

sustentação econômica, ambiental e social (LIXO E CIDADANIA, 2001). 

 Durante a vigência do FNLC, o governo federal também assumiu um maior  

comprometimento com a temática. Inicialmente, esse compromisso se expressou pela 

criação de novas linhas de financiamento para a gestão de resíduos sólidos. Ademais 

aumentou significativamente os investimentos em projetos municipais nesta área, 

adaptando os critérios de seleção dos municípios àqueles que se comprometeram com 

o Programa Nacional Lixo e Cidadania.  

Como exemplo do aumento desses investimentos, em 2001, o FNMA triplicou o 

valor destinado aos projetos municipais de resíduos sólidos em relação ao ano anterior. 

Contudo, para que pudessem concorrer aos editais, os projetos passaram a ter que dar 

suporte à criação e/ou fortalecimento de associações e cooperativas de catadores, 

casos existissem esses trabalhadores nos lixões ou nas ruas das cidades (LIXO E 

CIDADANIA, 2001).  Nos projetos contemplados por esses editais, o FNLC participou 

ativamente da elaboração dos planos de ação municipais, visando garantir sua 

sustentabilidade além do acompanhamento da aplicação dos investimentos12. 

  O FNLC também propiciou, por meio de alocação de recursos, que entidades 

com a Pastoral de Rua e a OAF pudessem realizar cursos de capacitação para a 

formação de cooperativas de catadores. Nestes cursos, quando o MNCR ainda não 

                                                
12 O Fórum também conseguiu envolver o Ministério Público  como uma estratégia para pressionar os prefeitos a priorizarem a questão do lixo.  
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existia, as primeiras cooperativas do país, principalmente a Coopamare e a Asmare, 

serviam de modelo organizativo para os catadores.  

Para se ter mais um exemplo que serve como demonstrativo da importância do 

FNLC para a organização dos catadores, no evento que institucionalizou a formação do 

MNCR, isto é, a passeata da população de rua e dos catadores realizada em Brasília no 

ano de 2001 em decorrência do I Congresso Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis foi, em grande medida, financiado por organizações que compunham o 

Fórum.    

Cabe mencionar, para finalizar este subitem, que com a criação do Comitê 

Interministerial de Inclusão Social dos Catadores (CIISC) no ano de 2003 pelo governo 

federal, muitos dos agentes governamentais que participavam do FNLC passaram a 

integrar esse novo espaço de governo. Essa mudança, paulatinamente acabou 

enfraquecendo o Fórum e por conseqüência, este foi se esvaziando até desaparecer no 

ano de 2005.    

Antes dos catadores terem uma organização própria de abrangência nacional, 

pode-se presumir que os mesmos estavam representados nas atividades desenvolvidas 

pelo Fórum. Era neste espaço que a voz dos catadores aparecia. Com o 

desaparecimento do FNLC e com o surgimento do MNCR, os catadores passam a ter 

uma representação própria.  

3. Algumas considerações para a investigação 

A chegada do PT ao âmbito do governo federal (2003) foi marcado por uma 

maior abertura às reivindicações e propostas dos movimentos sociais ao Estado. No 

caso do então recém criado MNCR, estes obtiveram uma série de demandas atendidas. 

Estas demandas se concretizaram a partir da criação de espaços institucionais 

especificamente desenhados para atender ao movimento, com destaque para a criação, 

por decreto presidencial, do Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de 

Materiais Recicláveis (CIISC) no ano de 2003.  

  Além de ter este espaço interministerial, o governo federal instituiu uma gama de 

políticas públicas direcionadas especificamente para o público catador. Embora não 

sejam as únicas políticas, aqui merecem destaque a alteração da Política Nacional de 

Saneamento (lei 11.445/2007), a Política Nacional Resíduos Sólidos (lei 12.305/2010), e 

os Programas Cataforte 1, 2 e 3.  

 A alteração da Política Nacional de Saneamento permitiu que as administrações 

públicas pudessem contratar, com dispensa de processo licitatório, as organizações de 
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catadores de materiais recicláveis para a prestação de serviços de coleta seletiva. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, por seu turno, deu preferência à inserção de 

catadores em programas de coleta seletiva como requisito do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos a ser elaborado por todos os municípios do país. Já os 

programas Cataforte foram instituídos, em parceria com o MNCR, visando fortalecer o 

associativismo e o cooperativismo dos catadores de modo a incluir produtiva e 

socialmente esses trabalhadores. Neles foram promovidas ações de capacitação, 

formação, assistência técnica e de infraestrutura logística para as cooperativas e 

associações.  

 Embora essas ações não sejam as únicas, elas supõem uma relativa força e 

capacidade de incidência do MNCR frente ao governo federal. Essa capacidade de 

incidência nos instiga a investigar com o movimento conseguiu se organizar e construir 

estratégias para influenciar a formulação e implementação dessa agenda de políticas.  
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Resumo: 

O paradigma territorial da cidade de São Paulo se firmou através do espraiamento 

urbano, restringindo o uso das vias ao automóvel e colocando-o como maior 

beneficiário das políticas de mobilidade urbana. Assim, com o intuito de alterar tal 

modelo, a Prefeitura Municipal tem criado alguns instrumentos e diretrizes que 

incentivam a circulação de outros modais e produzem diferentes formas de ocupar o 

território. É sobre a política de implantação das ciclovias no campo do planejamento 

urbano que este artigo de debruça. Lançando mão do método etnográfico e de 

entrevistas, este artigo deriva de uma pesquisa em andamento que pretende analisar 

quem são os atores, tanto na sociedade civil quanto na esfera política, inseridos 

nessas políticas, bem como suas demandas e formas de participação na formulação e 

implementação delas. Tais questionamentos servem de substrato para entender as 

diferentes perspectivas sobre concepções e usos do espaço urbano. 

Palavras-chave:  

Planejamento urbano, mobilidade urbana, cicloativismo, etnografia urbana 
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INTRODUÇÃO 

Esse texto deriva de uma pesquisa de mestrado ainda em condução. Sem 

pretensões de elaborar análises últimas, pretende-se traçar um panorama diacrônico 

do cicloativismo paulistano, cujo pano de fundo é tecido a partir de sua relação com o 

território urbano. Mais especificamente, procura-se elucidar aqui as dinâmicas do 

movimento cicloativista ao longo dos anos 2000, tendo em vista sua relação com a 

gestão urbana e territorial praticada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 

BICICLETAS E CICLOVIAS EM SÃO PAULO: POLÍTICAS DE ESPAÇO, ESPAÇOS 

DE POLÍTICA 

O início dos anos 2000 foi sintomático para o cicloativimo paulistano. Em 2004, 

foi lançada uma coletânea de artigos, manuais e panfletos sobre o movimento 

cicloativista e sua “crítica anticarro”.1 De forma contundente, essa coletânea trouxe 

uma série de textos “que se opõem à cultura do carro e a todos os seus prejuízos”. 

Organizada por Ned Ludd 2, essa coletânea teve impacto importante na cena do 

cicloativismo paulistano, trazendo reflexões sobre “a tirania do automóvel” e diretrizes 

para a realização de manifestações ciclísticas.  

É importante salientar que na cidade de São Paulo, até os anos 2000, o campo 

de ação do cicloativismo ainda era embrionário, com reivindicações mais pulverizadas 

e ações menos disruptivas. Dessa forma, apesar da principal demanda do 

cicloativismo já estar vinculada à inserção da bicicleta no trânsito, muitas outras 

questões vinculadas ao universo ciclístico entravam também em pauta, como a saúde 

e o lazer. Além disso, o ativismo restringia-se aos passeios ciclísticos, e muitas vezes 

aconteciam fora do espaço urbano (ZüGE JUNIOR, 2015, p. 25). 

Todavia, no início dos anos 2000, o cicloativismo começou a dar sinais de 

mudança. Sua forma de atuação, bem como o conteúdo da luta, passaram por uma 

espécie de renovação, articulada principalmente pela internet e pela inserção de novos 

atores no ativismo, como “jovens do ensino médio e universitários, (...) não raro 

                                                           
1 LUDD, N. (org.). Apocalipse motorizado – A tirania do autmóvel em uma planeta poluído. 
2ª ed. São Paulo: Conrad, 2004. 
2 Nesse livro, o pseudônimo Ned Ludd é utilizado como voz coletiva dos cicloativistas. Apesar 
da incerteza de sua existência, Ned Ludd foi um personagem histórico que, durante o século 
XIX, inspirou uma série de manifestações trabalhistas de cunho anarquista, conhecidas como 
movimento Luddista (ou Luddita). Ao se deparar com a ausência dos direitos dos trabalhadores 
diante da revolução industrial, o movimento Luddista adotou uma postura de confronto direto 
frente aos empregadores, promovendo a destruição da maquinaria das  plantas industriais. 
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ligados a movimentos de contestação, às lutas anticapitalistas.” (ZüGE JUNIOR, 2015, 

p. 25). Assim, os passeios ciclísticos deram lugar às Bicicletadas3, cujos gritos de 

protesto passaram a entoar lemas relacionados à luta “anticapitalista”. É nesse 

contexto que surge a publicação do livro mencionado acima; “Apocalipse motorizado – 

A tirania do automóvel em um planeta poluído”.  

Logo na apresentação dessa publicação, o vigor dos textos que a compõe é 

colocado com muita clareza: “Este livro (...) traz uma discussão radical a respeito do 

automóvel.” (LUDD, 2004, p. 13). A apresentação deixa evidente o teor crítico à 

indústria de automóveis no Brasil: “A relação da sociedade brasileira com o automóvel 

é especialmente doentia, mesmo para os padrões patológicos com que o mundo 

ocidental trata do assunto.” (LUDD, 2004, p. 10). 

Mais à frente, Ludd expõe o caráter nocivo da indústria automobilística. 

Lançando mão de alguns dados estatísticos, Ludd diz que o “Brasil conseguiu alcançar 

e manter a marca de campeão mundial de ‘acidentes de trânsito’.” (LUDD, 2004, p. 

16). No entanto, o autor argumenta que a luta anticarro só faz sentido na medida em 

que haja também um questionamento a respeito do modo de produção que possibilita 

a existência do automóvel. Assim, colocando-se no lugar de uma coletividade, o autor 

enfatiza:  

Falamos de um sistema econômico e de um sistema de locomoção 

que matam necessariamente e sem intenção em larga escala. 

Falamos, que fique bem claro, de um sistema econômico capitalista e 

de um sistema de locomoção capitalista. Sistemas instituídos que 

encarnam e expressam determinados valores, significações. Que 

tornam objetivo um mundo de subjetividade (LUDD, 2004, p. 18). 

 Dessa maneira, Ludd argumenta que as consequências de um sistema 

capitalista e “de um sistema de locomoção capitalista” fizeram do automóvel o símbolo 

por excelência de um individualismo inerente à “sociedade burguesa capitalista”. Isso, 

pois o carro expressa de maneira evidente “o domínio das coisas sobre os seres 

humanos e a natureza.” (LUDD, 2004, p. 19).  

A partir da ideia de que o carro expressa a dominação das coisas sobre os 

seres humanos, o autor estende seu raciocínio, dizendo que o automóvel extrapolou a 

função de um mero meio de transporte, assumindo valores extra funcionais: “o Carro – 

sua existência, sua emergência, seu surgimento – não pode ser reduzido a uma 

                                                           
3 Explicarei esse termo adiante.  
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explicação puramente funcional. Contudo, historicamente, o automóvel foi ganhando 

atributos simbólicos bastante claros que fazem dele, hoje, algo muito além de um mero 

meio de transporte” (LUDD, 2004, p. 19). Segundo o autor, a realização do automóvel 

como um bem extra-funcional só foi possibilitada pela emergência da sociedade de 

consumo, “na qual o movimento de reprodução da economia capitalista coincidiu com 

a integração dos seus potenciais contestadores através do consumo compensatório de 

bens e da indústria cultural.” (LUDD, 2004, p. 19). O autor continua sua reflexão sobre 

o universo simbólico associado ao carro:  

Signo de maturidade, status, poder, virilidade. Seria difícil imaginar 

que uma máquina pudesse representar tantas coisas, significações 

tão distintas, embora não estranhas entre si. (...) O carro é também o 

falo onde se masturba autonomia, independência, onde se goza 

ilusoriamente aquilo que se faz ausente, de forma autêntica na vida 

cotidiana. O volante permite isso. O motor a combustão, o 

acelerador... (LUDD, 2004, p. 20). 

Assim, o autor enfatiza a necessidade de questionar não só o automóvel, mas 

também “a própria organização social e as necessidades e funções que lhes são 

próprias.” (LUDD, 2004, p. 30). Interessado em vislumbrar uma saída para a 

sociedade do automóvel, Ludd faz a seguinte pergunta: “quais as tecnologias que 

poderão eventualmente substituir – dando-nos uma maior facilidade de autogestão e 

de autoformação – as atuais?” (LUDD, 2004, p. 30). Para respondê-la, o autor bebe na 

fonte de um dos artigos que compõe essa coletânea – “Energia e Equidade”, de Ivan 

Illich. Assim, ao finalizar seu argumento, Ludd responde que, pelo menos no campo da 

locomoção, a melhor tecnologia para substituir as antigas é a bicicleta. No entanto, fiel 

em seu raciocínio, Ludd argumenta que a bicicleta por si só não muda as bases de 

uma sociedade. “É necessário algo mais... Revolução.” (LUDD, 2004, p. 31). 

Poucos anos antes do lançamento desse livro, mas já em tom de protesto, 

aconteceu a primeira manifestação com uso de bicicletas em São Paulo, a “Bicicletada 

contra o G8”. Esse evento, que ocorreu em Julho de 2001, convocou milhares de 

pessoas para ocupar a Avenida Paulista contra as reuniões do G8 em Gênova, na 

Itália. Em seu cartaz de convocação, o evento dizia: “Mais uma vez os grupos 

anticapitalistas de São Paulo chamam os homens e mulheres de boa vontade para 

tomarem a Avenida Paulista, dessa vez para uma  BICICLETADA contra o capital. 
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Traga sua bicicleta, skate, patins, patinete ou venha a pé mesmo”.4 Apesar de ter 

utilizado o termo “bicicletada”, o evento permaneceu estático em um local da Avenida 

Paulista, sem percorrer trajeto algum pela cidade. 5 Além disso, durante o ato, não 

houve tentativa de evidenciar e promover a presença da bicicleta no meio urbano. 

Assim, é questionável se esse evento configurou-se como uma Bicicletada ou como 

uma manifestação comum, no sentido mais clássico do termo. 

Um ano mais tarde, no dia 29 de Junho de 2002, ocorreu a primeira 

Bicicletada, ou Massa Crítica, propriamente dita. Conforme relatado por um dos 

participantes, naquele dia doze ciclistas, e mais uma pessoa com patinete, ocuparam 

uma das vias da avenida mais icônica da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista.6 

Sob o pseudônimo de Nômade, esse participante conta que a Bicicletada inaugural 

partiu da “ilha” da Avenida Paulista em direção ao Parque do Ibirapuera.7 Segundo o 

relato, a Bicicletada “é uma ação que visa o questionamento e mudança de 

paradigmas em relação à estrutura de movimentação e ocupação dos espaços dentro 

da cidade. (...) é um protesto contra a cultura dos carros e uma ocupação do espaço 

visando afirmar o direito dos ciclistas e demais pessoas.”. 

Durante o ato da Bicicletada, o autor do relato faz uma breve reflexão acerca 

da disparidade no direito de ocupação das vias, dizendo que “Apesar do número de 

pessoas não ser muito grande, a diferença no respeito era absurda, porque os ciclistas 

ocupam seu espaço, fecham uma faixa da pista e impõem o respeito que merecem. 

Pela primeira vez em minha vida pedalei dentro de São Paulo com os motoristas tendo 

respeito comigo.” Isso é, o participante não só desnaturaliza a desigualdade cotidiana 

                                                           
4 Esse cartaz pode ser visualizado na seguinte página da internet: 
<https://asbicicletas.files.wordpress.com/2012/06/bici-g8-2001.jpg> Acessado em: 29/04/2017 
5 A Bicicletada é a versão nacional do movimento conhecido como Massa Crítica (Critical 
Mass). Esse evento tem escala mundial, ocorrendo em várias cidades ao redor do mundo. 
Tradicionalmente, a Bicicletada ocorre na última sexta-feira de todo mês, e tem por objetivo 
evidenciar a presença da bicicleta nos meios urbanos. Segundo o sítio <http://bicicletada.org/>, 
“A Bicicletada é um movimento sem líderes inspirada na Massa Crítica, ou Critical Mass, uma 
‘coincidência organizada’, que começou a tomar as ruas de São Franscisco nos EUA no início 
dos anos 90.” 
6 Relato disponível no seguinte sítio: 
<https://midiaindependente.org/pt/blue/2002/07/30369.shtml> Há outros relatos dessa primeira 
Bicicletada. Um deles é possível encontrar no seguinte sítio: 
<https://asbicicletas.wordpress.com/2012/06/25/bicicletada-10-anos-a-primeira-massa-critica/> 
Acessados em: 20/04/2017. 
7 Desde meados da década de 1990, a “ilha” da Avenida Paulista, que mais tarde ficou 
conhecida como Praça do Ciclista, foi apropriada pelos ciclistas como ponto de encontro das 
mais diversas manifestações. Com o início das Bicicletadas nos anos 2000, o lugar passou a 
ser utilizado como local oficial de concentração inicial. De acordo com o sítio 
<http://bicicletada.org/>, a oficialização do nome veio somente em 2007, com a Lei Municipal 
14.530. Até então, o local não possuía denominação oficial. 
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na ocupação dos espaços entre carros e outros meios de transporte como também 

coloca esse questionamento como um dos objetivos da Bicicletada.  

Logo em seguida, o autor reafirma que essa desnaturalização causada pela 

Bicicletada tem como objetivo uma mudança de paradigma: “Foi impressionante 

perceber pela primeira vez que a maior dificuldade em pedalar nas ruas é 

simplesmente devido à atitude da maioria dos motoristas, e que a solução é uma 

mudança cultural. Exatamente o que o passeio de massa crítica almeja conseguir.” 

Portanto, a partir do reconhecimento da iniquidade do direito de uso dos espaços da 

cidade de São Paulo, essa Bicicletada inaugural surgiu com a intenção de equalizar 

esse direito, dando às bicicletas “o respeito que merecem”.  

De acordo com alguns teóricos do urbanismo, essa desigualdade no uso dos 

espaços é fruto de sucessivos planos de urbanização, que além de instituir uma 

ocupação dispersa e fragmentada do solo, tiveram em comum a prioridade do 

automóvel como meio hegemônico de circulação (MARICATO, 2000; NOBRE, 2010; 

ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011).  

Também chamado de “cultura do rodoviarismo”, essa forma específica de 

ocupar os espaços da cidade teve seu florescimento a partir das primeiras décadas 

dos século XX, quando a emergência do modelo modernista de cidade e do sistema 

fordista de produção impulsionaram o automóvel como um bem ideológico e de 

consumo. A partir desse momento, o automóvel desempenharia um papel importante 

no ordenamento socioterritorial da cidade.  

Segundo Raquel Rolnik e Danielle Klintowitz, a implantação do modelo 

rodoviarista de cidade responde aos interesses de apenas uma parte da população. 

Isso porque, dentre outros fatores, esse modelo foi uma forma de atender não só uma 

“demanda econômico-ideológica, como também proporcionar o aumento da 

velocidade de deslocamento da classe média” (ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011, p. 95). 

As consequências dessa forma peculiar de ocupar os espaços, como o trânsito 

intenso, a poluição e a segregação dos espaços públicos, no entanto, são 

compartilhadas por toda a população. Assim, o rodoviarismo “se sobrepõe às 

demandas e aos interesses da maior parte da população, impondo, para o conjunto da 

sociedade, a imobilidade.” (ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011, p. 105).  

O rodoviarismo, portanto, fez do automóvel e dos planos de remodelação viária 

a pedra de toque dos instrumentos urbanísticos e dos planos de crescimento da 

cidade. Torna-se relevante mencionar aqui o Plano de Avenidas de Prestes Maia, de 
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1930. Esse plano estabeleceu a primazia da malha viária como eixo de crescimento da 

cidade de São Paulo, intensificando sua expansão horizontal, que já vinha sendo 

esboçada desde o começo do século.8 Para Prestes Maia, da mesma forma que “o 

automóvel, a avenida e o viaduto tornam-se símbolos de uma associação idealizada 

entre circulação e progresso, a expansão horizontal e vertical da cidade seria vista 

como representação física da expansão econômica e da modernização.” (CAMPOS, 

2002, p. 399).  

Desse modo, todos os aspectos urbanísticos do Plano de Avenidas, como o 

zoneamento e a habitação, são relegados à perspectiva viária. As avenidas e o 

transporte rodoviário assumiriam, portanto, toda centralidade da estrutura urbana. 

Assim, submetida a essa ótica, a cidade seria capaz de contornar qualquer problema, 

seja ele de ordem social ou econômica (CAMPOS, 2002). 

Portanto, a partir da década de 1930, é imposto o predomínio hegemônico da 

circulação dos automóveis em detrimento dos outros meios, consagrando uma cidade 

dispersa, hostil aos pedestres e com usos altamente desiguais do solo. Desse modo, 

por décadas a fio, o crescimento urbano foi estruturado a partir da construção de 

avenidas expressas, anéis viários e estacionamentos, em detrimento dos usos 

múltiplos dos espaços e de vias públicas direcionadas ao uso do transportes coletivos 

(CAMPOS, 2002; BONDUKI, 2011). 

Em contraponto, a década de 1990 é comumente reconhecida como um 

período em que a agenda urbana apresentou significativos avanços no âmbito 

legislativo e jurídico. No entanto, apesar desses avanços, como o Estatuto da Cidade9 

e a obrigatoriedade de plano diretor para os municípios com mais de 20.000 

habitantes (VILLAÇA, 2009), muitas políticas continuaram com o vigor rodoviarista de 

desenvolvimento urbano. Assim, se por um lado essa nova agenda urbana criou 

dispositivos de regularização fundiária, como as políticas de urbanização de favelas e 

                                                           
8 O Plano de Avenidas teve como fundamentação prática a concepção do “Perímetro de 
Irradiação”, concebido originalmente pelo francês Eugène Hénard. Em contraposição ao 
modelo norte-americano de malha viária, cuja estrutura é composta por um xadrez de vias 
paralelas e transversais, o “Perímetro de Irradiação” estrutura-se a partir do centro da cidade, 
através de vias “perimetrais” e “radiais”. Para Hénard, o esquema do “Perímetro de Irradiação” 
seria uma forma mais eficiente de delimitar e controlar o crescimento urbano. Prestes Maia 
inverteu o raciocínio de Hénard, atribuindo ao “Perímetro de Irradiação” a função de incentivar 
e possibilitar o crescimento da cidade (CAMPOS, 2002).  
9 O Estatuto da Cidade apareceu como projeto de lei em 1989, com o objetivo de regulamentar 
o capítulo “Política Urbana” da Constituição Federal. No entanto, o Estatuto da Cidade só foi 
votado como lei ordinária em 2001, transformando-se na Lei Federal nº 10.257. 
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a implementação do “solo criado”, por outro lado a cidade continuou pensando sua 

expansão física a partir da estrutura viária.10 

Dessa forma, em 2008 foi inaugurada sobre o Rio Pinheiros a Ponte Octávio 

Frias de Oliveira, conhecida como Ponte Estaiada. Ao proibir a passagem de 

pedestres e ciclistas, a construção dessa ponte desrespeitou a Lei Municipal nº 

14.266, de 2007.11 Além disso, ao longo dos anos 2009 e 2010 foram conduzidas as 

obras do Projeto Nova Marginal, que possibilitou a expansão do número de vias das 

marginais do Rio Tietê e Pinheiros, incentivando o uso do transporte sobre pneus. 

Ainda, entre os anos de 2005 a 2011, nenhum corredor de ônibus foi inaugurado em 

São Paulo (BONDUKI, 2011), apesar de sua implantação estar explícita no Plano 

Diretor de 2002 e posteriormente na sua revisão em 2007.12  

Contudo, a partir do ano de 2013 foram propostas novas políticas de gestão do 

território, que se apresentaram com o intuito de repensar a cidade de São Paulo.13 Em 

2014, por exemplo, houve o lançamento do novo Plano Diretor Estratégico (PDE). 14 

Esse novo plano, aprovado pela Câmara Municipal em Dezembro, enfatiza o 

“reequilíbrio” da cidade, na tentativa de torná-la mais “humana”15. Segundo a própria 

Prefeitura Municipal, é “aproximando moradia e trabalho e enfrentando as 

desigualdades socioterritoriais” que esse “reequilíbrio” se tornará viável. A proposta 

para alcançar essa meta, junto à uma melhor distribuição da oferta de empregos na 

cidade, foi a elaboração do inédito Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PlanMob), 

segundo o qual admite-se “a adoção de uma necessária priorização do uso do espaço 

viário urbano pelo transporte público coletivo, pelo transporte não motorizado e pelos 

                                                           
10 O “solo criado” pressupõe a dissociação entre o direito de propriedade e o direito de 
construir. A legislação municipal é responsável por determinar, em termos construtivos, o quão 
densa pode ser cada região da cidade. Assim, criam-se limites para edificar o solo urbano 
dessas regiões. O instrumento do “solo criado” refere-se à outorga onerosa do direito de 
edificar além do limite previamente estabelecido pelo município. 
11 O artigo 11 da referida Lei explicita que “as novas vias públicas, 
incluindo pontes, viadutos e túneis, devem prever espaços destinados ao acesso e circulação 
de bicicletas, em conformidade com os estudos de viabilidade.” 
12 O Plano Diretor Estratégico de 2002 pode ser visualizado no seguinte endereço: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/sp_obras/arquivos/pla
no_diretor_estrategico.pdf> Acessado em: 26/04/2017 
13 Em uma escala nacional, já no ano de 2012 houve a aprovação da Lei nº 12.587, conhecida 
como Plano Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), que pretende estimular os transportes 
alternativos. 
14 Este novo Plano Diretor trouxe em seu bojo uma sequência de outras leis concernentes ao 
planejamento urbano e regional, como a Lei do Uso e Ocupação do Solo, a lei de Planos 
regionais e a Lei de Parcelamento. 
15 Termos da própria Secretaria do Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São 
Paulo. <http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE-Suplemento-
DOC/PDE_SUPLEMENTO-DOC.pdf> Acessado em: 26/04/2017 
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deslocamentos a pé.”16 Além da elaboração do novo PDE e do PlanMob, o plano de 

metas da gestão 2013-2016 da Prefeitura Municipal prometeu a construção de 150 

quilômetros de corredores de ônibus, e mais 400 quilômetros de rede cicloviária, 

composta por ciclovias e ciclofaixas. 

Para efetivar tais mudanças, foram iniciadas uma série de debates entre o 

poder público e os diferentes atores da sociedade civil. Diversas associações e 

organizações começaram a dialogar com a Prefeitura, inclusive as entidades 

representantes do cicloativismo. Assim, em 2013, através de conselhos participativos 

e fóruns de discussão, essas entidades começaram a travar relações com o poder 

público para negociar os detalhes da implantação da rede cicloviária em São Paulo. 

Uma das entidades que teve mais relevância nesse diálogo foi a Ciclocidade – 

Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo.17  

A Ciclocidade foi criada em meados de 2009, e é uma associação que “tem 

como missão contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável, baseada 

na igualdade de acesso a direitos, promovendo a mobilidade e o uso da bicicleta como 

instrumento de transformação.”18 Seu objetivo é produzir “políticas públicas e 

iniciativas que atendam a mobilidade por bicicletas.”19 Dessa forma, a Ciclocidade 

nasceu com um intuito muito claro, a saber, produzir incidências no campo das 

políticas públicas. 

Se a abertura de diálogo com o movimento cicloativista ocorreu concomitante a 

um processo mais amplo de fortalecimento e organização da sociedade civil (FREY, 

2004), é importante salientar que, no caso do cicloativismo, esse fortalecimento deu-se 

através da emersão e popularização de uma “cultura da bicicleta”. Segundo Züge 

Junior (2015), essa cultura da bicicleta refere-se a uma convergência de valores 

comuns, e pode ser definida da seguinte forma:  

um conjunto de ideias e conhecimentos, que vão dos conhecimentos 

técnicos relativos à bicicleta e à forma de se pedalar, até a formação 

de estéticas específicas, de subgrupos aglutinados por atividades 

comuns: mensageiros ciclistas, mulheres atletas, usuários deste ou 

                                                           
16 Plano Municipal de Mobilidade. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/planmob-texto-
base_1424729529.pdf> Acessado em: 26/04/2017 
17 A Ciclocidade já vinha pressionando o poder público desde as eleições de 2012, quando 
uma carta-compromisso foi assinada por todos os candidatos à prefeito. Esses compromissos, 
inclusive, já diziam respeito à construção da malha cicloviária, à elaboração do Plano Diretor e 
à implantação de conselhos municipais participativos.    
18 Disponível em: < http://www.ciclocidade.org.br/quem-somos> Acessado em: 03/10/2016 
19 idem. 
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aquele tipo de bicicleta etc., passando por informações sobre como e 

quando atuar em torno da promoção do uso da bicicleta (ZÜGE 

JUNIOR, 2015, p. 33). 

 Segundo esse autor, a cultura da bicicleta, no Brasil, criou suas bases já na 

década de 1990, mas fortaleceu-se nos anos 2000, tendo como elementos próprios a 

horizontalização das demandas políticas e o uso das redes de comunicação, e como 

produto máximo a realização da primeira Bicicletada em 2002. 20 Destaca-se aqui o 

reagente que serviu de contexto para a primeira bicicletada da capital; a luta pela 

mudança do paradigma capitalista de sociedade. De acordo com Züge Junior (2015), 

“As  massas  críticas, pelo menos no início, entendiam-se como parte do movimento 

anticapitalista, propondo o uso da bicicleta como transporte como forma de combater o 

poder da indústria petrolífera ao redor do mundo” (ZÜGE JUNIOR, 2015, p. 33). 

 Já ao fim dos anos 2000, a cultura da bicicleta ampliou-se e ganhou 

popularidade. Züge Junior (2015) afirma que o aspecto lúdico é um dos elementos 

responsáveis pelo aumento da popularidade da bicicleta nos último anos. Assim, esse 

aspecto particular da bicicleta traz, “no final da primeira década dos anos 2000, ao 

bojo das massas críticas uma quantidade grande de pessoas que veem (...) a 

possibilidade de pedalar na segurança proporcionada por um grupo muito grande de 

pessoas, (...) de uma forma não raro festiva” (ZÜGE JUNIOR, 2015, p. 33). 

É considerável também que, no Brasil, há poucos anos, a bicicleta passou a 

operar como um indicativo de traço de urbanidade, engendrado por uma ascensão da 

preocupação com o direito da população ao acesso à cidade. Apesar do termo “direito 

à cidade” ter sido cunhado em 1968 por Henri Lefebvre, ele passou a entrar na pauta 

oficial de discussão da esfera pública somente a partir dos anos 2000, pelo 

supracitado Estatuto da Cidade.21 

Imbricado a isso, diversos movimentos sociais têm incluído na agenda de 

debate alguns temas ligados ao “direito à cidade”, dentre eles a mobilidade urbana. 

Conforme argumenta Züge Junior, atualmente “o cicloativismo paulistano deve ser 

                                                           
20 Assim, enquanto alguns aspectos da Bicicletada são organizados previamente, via lista de e-
mails e discussões em blogs e redes sociais, outros aspectos são organizados de forma 
coletiva, durante o ato. O tema de uma Bicicletada, por exemplo, é normalmente decidido 
previamente nas redes sociais da internet, enquanto o trajeto do evento é decidido na hora, no 
momento em que a Bicicletada está ocorrendo.  
21 Na esfera civil, alguns movimentos sociais já debatiam a questão do direito do acesso à 
cidade muito antes dos anos 2000. Durante a década de 1980, por exemplo, o Movimento 
Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), organizava-se sob a ideia de reforma urbana, e tinha 
como centralidade o direito à moradia, que se relacionava com outros temas como transporte 
público e acesso ao trabalho (BONDUKI, 2009). 
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visto como um dos aspectos das lutas pelo direito à cidade, no que tange à mobilidade 

urbana” (ZÜGE JUNIOR, 2015, p.14). Dentro desse campo de discussão, a bicicleta 

tem aparecido como um elemento, ao mesmo tempo “sustentável”, “eficiente” e 

“humano”22, para a promoção da mobilidade urbana.  

Nesse sentido, alguns gestores urbanos têm tratado de evidenciar esse papel 

múltiplo incorporado à bicicleta. Assim, em 2016, durante a palestra de abertura de um 

evento que reune ativistas pelo uso da bicicleta na cidade, o então prefeito de São 

Paulo proferiu a seguinte fala: 

A bicicleta virou um símbolo de urbanidade que dialoga com muitas 

outras pautas (...) dialoga com urbanidade no sentido mais moderno 

da palavra, talvez pelo compartilhamento, talvez pela semiótica, 

talvez pela simplicidade (...) Não sei ainda dizer por quantas razões a 

bicicleta, e isso não é um dado do Brasil, de São Paulo, é um 

fenomeno mundial, a bicicleta dialoga com o imaginário de 

apropriação do espaço público, com ‘cidade para todos’, com ‘direito 

à cidade’, de uma forma como nenhum outro símbolo consiga 

dialogar.23 

Além desse modal ter sido frequentemente vinculado à promoção de políticas 

urbanas pelos órgãos públicos e pela sociedade civil, agentes da esfera privada 

também têm incorporado a discussão sobre mobilidade urbana. É o que se vê na 

oferta do sistema de bicicletas compartilhadas em São Paulo, cuja implantação e 

manutenção são financiadas por bancos privados.24 Tais entidades privadas  

Da mesma forma, algumas associações cicloativistas têm recebido apoio 

institucional e financeiro de empresas privadas, incluindo instituições bancárias. Como 

foi dito, um dos traços que possibilitou o fortalecimento do cicloativismo foi a internet, 

No entanto, a recente expansão e popularização de blogues de notícias e sítios que 

promovem o uso da bicicleta na cidade não ocorreram, aliás, sem o apoio institucional 

de entidades privadas.  

 

                                                           
22 Termos da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana de São Paulo (PlanMob).  
23 O evento em questão é o Bicicultura, “um encontro anual que busca ser o expoente máximo 
da bicicleta em todas as suas vertentes: cultural, social, política, artística, econômica e 
ambiental.” (<https://http://www.ciclocidade.org.br/bicicultura-2016> Acessado em: 17/04/2017). 
A fala do então prefeito, Fernando Haddad, pode ser vista no seguinte vídeo da internet: 
<https://www.youtube.com/watch?v=JbUczdWsNeY> Acessado em: 17/04/2017 
24 O Banco Itaú e o Bradesco, por exemplo, têm desempenhado políticas de promoção de suas 
marcas através do sistema de empréstimo e compartilhamento de bicicletas. 
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CONCLUSÃO 

Portanto, é evidente a plasticidade assumida pela cultura da bicicleta. Outrora 

ligada ao campo da luta anticapitalista, esse conjunto de valores comuns acerca da 

bicicleta, atualmente, tem se expandido para o campo da luta pelo direito de acesso à 

cidade, que não deixa de levar em conta o aporte financeiro do capital privado. Nessa 

dinâmica do cicloativismo com o Estado e o capital privado, é válido colocar em 

questão: trata-se de uma relação profícua, sem a qual o cicloativismo não conquistaria 

espaço na cidade, ou corre-se o risco de reduzir o cicloativismo a um pernicioso 

citymarketing, um “reencontro glamouroso entre Cultura (urbana ou não) e Capital” 

(ARANTES, 2000, p. 15)? 
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Resumo: Nos últimos anos o Brasil tem presenciado o surgimento de novas 

experiências de organização, ação política e relações envolvendo movimentos e 

Estado. Entre essas novas experiências, chama a atenção os coletivos culturais 

(CCs). A proposta de pesquisa objetiva analisar as relações de tensionamento entre 

os CCs e as estruturas estatais no contexto capixaba, problematizando as 

possibilidades e os limites do fomento à criação de redes de coletivos a partir dessas 

relações e verificar até que ponto o envolvimento crítico dos coletivos e de ativistas 

com as instituições estatais tem indicado lutas por mudanças no discurso político 

hegemônico em prol de um projeto político de Democracia Cultural. A hipótese central 

do estudo é que as experiências do Programa Rede Cultura Jovem (PRCJ), do 

Governo do estado, ativo entre os anos de 2009 e 2013, fomentou a criação de redes 

de coletivos culturais a partir do próprio Estado, bem como potencializou o surgimento 

de novos coletivos na cidade de Vitória. Para levar a cabo a pesquisa, optou-se pelo 

método de estudos de casos múltiplos, tendo as seguintes técnicas de levantamento: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, questionário semiestruturado, 

observação direta, etnografia institucional e entrevista em profundidade. 

 

Palavras-chave: Movimentos; Estado; Tensionamento. 
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Introdução 

 

O contexto que se apresentou a partir do final da Segunda Guerra Mundial, passando 

pelo declínio do Estado de Bem-Estar, pela “Crise de 1979”, pela efervescência de 

novas clivagens políticas dentre outros fatos, tem provocado deslocamentos 

estruturais de diferentes intensidades e direções, chegando, em certos casos, a alterar 

radicalmente as relações sociais e políticas, sobretudo no ocidente.  

No curso desses acontecimentos, tanto os regimes democráticos mais consolidados 

quanto as democracias recentes de finais do século XX, como as latino-americanas, 

passaram a vivenciar uma reconfiguração social, marcada por um crescente 

pluralismo e novas oportunidades e experiências políticas envolvendo grupos sociais e 

o Estado (LACLAU, 1993; MCDAM; TARROW; TILLY, 2005). Nesse novo contexto, a 

luta por transformação social, para muitos grupos, deixou de ser compreendida 

exclusivamente pelo antagonismo radical entre movimentos e estrutura estatal, como 

fora em diferentes cenários de autoritarismos; grupos sociais e Estado passaram a ser 

considerados como elementos fundamentais às novas relações políticas (COHEN; 

ARATO, 2000; TATAGIBA, 2010; SILVA, OLIVEIRA, 2011, CARLOS, 2015).  

É nesse contexto de mudanças, como destacam autores como Gohn (2008) e Della 

Porta e Diani (2015), que um fenômeno sócio-político passou a despertar atenção: os 

“novos movimentos sociais”. Com uma lógica distinta de elementos políticos 

tradicionais, como os partidos políticos, e com demandas sócio-políticas que 

extrapolavam as questões materiais históricas, as experiências trazidas por esse novo 

fenômeno também têm levado ao desenvolvimento de formas até então inéditas de 

organização, reivindicações e ação política no espaço social.  

Com relação ao Brasil, a partir da última década do século XX, observou-se a 

efervescência de diferentes grupos sociais e, de forma mais contumaz nos anos 2000, 

de novos padrões de relações entre movimentos e Estado em um contexto de maior 

permeabilidade da estrutura, sobretudo em contextos de ascensão de governos de 

esquerda (TATAGIBA, 2010; SILVA; OLIVEIRA, 2011) – o que, como se verá na 

sequência, não foi o caso dos coletivos culturais (doravante CCs) no contexto 

capixaba, o que diminui a centralidade do contexto político como variável determinante 

para a inter-relação entre movimentos e Estado. Junto com a literatura já estabelecida 

sobre “novos movimentos sociais”, muito devido à influência de pensadores europeus, 

ganhou força, a partir dos anos 1990, as tradições teóricas estadunidense na análise 

dessas novas relações, sobretudo no que diz respeito à dimensão conflitiva. Esse 

contexto sócio-político e teórico-acadêmico, como destacam Bringel (2011) e Carlos 

(2015), marcou o início de uma reconfiguração dos estudos sobre a ação coletiva e 
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movimentos no Brasil em relação à literatura nacional dos anos 1970-1980: passou-se 

a incorporar novas teóricas e conceitos nas análises sobre as inter-relações entre 

movimentos e Estado para além da ideia de autonomia (como não-relação com o 

Estado), cooptação e instrumentalização dos movimentos por parte da esfera 

institucional, bem como passou-se a criticar a separação (teórica) forte entre a esfera 

societária e estruturas estatais presente nas teorias hegemônicas sobre movimentos 

sociais e sociedade civil.  

Dentre as subjetividades políticas que surgiram a partir de finais dos anos 1990 e 

início dos anos 2000, um fenômeno político tem chamado atenção: os “coletivos”. 

Essa curiosidade política e teórica se justifica devido às novas experiências dos 

coletivos no que concerne à estruturação, à organização, à ação política no espaço 

social e às novas dinâmicas nas intersecções com o Estado. Dentre as diferentes 

experiências de coletivos, interessa à pesquisa, em particular, as dos CCs. 

Embora merecedor de maiores problematizações teóricas, pode-se entender por 

“coletivos”, em geral, um tipo de ação coletiva estruturada a partir de certo grau de 

solidariedade entre os sujeitos e de um processo de identificação, enquanto grupo, a 

partir de suas relações políticas com um (ou mais) exterior constitutivo não absoluto 

(BUTLER, 2002); relações essas marcas por um princípio de tensionamento que tende 

a evidenciar uma dinâmica de tensão constante entre elementos necessários em inter-

relações políticas em contextos democráticos, isto é, movimentos e estrutura estatal 

(LOSEKANN; MARQUES, 2014).  

Nesses termos, a organização da ação coletiva não ocorre apenas devido às “causas 

comuns” entre os sujeitos (solidariedade), mas, igualmente, a partir da identificação e 

da ação política voltada a um “adversário comum”, isto é, um exterior constitutivo, seja 

ele um conjunto de valores culturais, um Governo, programas políticos ou políticas 

mais ou menos específicas. Sua ação, portanto, volta-se tanto às questões 

socioculturais como às questões sócio-políticas. No que se refere às questões sócio-

políticas, as quais envolvem a esfera institucional como interlocutora, essas não se 

configuram, necessariamente, em uma relação de antagonismo radical – por isso um 

exterior constitutivo não absoluto –, tampouco de um isolamento fronteiriço, isto é, a 

não-inter-relação entre esfera societária e institucional. Isso ajuda a entender, entre 

outras questões, a existência de uma “militância múltipla” entre os ativistas dos 

coletivos, que comumente transitam entre diferentes coletivos e, em certos casos, 

entre coletivos e o espaço político-institucional, como partidos e a administração 

pública.  

Com relação à estrutura organizativa, os CCs, em particular, possuem uma 

organização interna desierarquizada, são predominantemente constituídos por jovens 
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ligados ao setor artístico-cultural, como artistas, produtores culturais, pesquisadores e 

mobilizadores, com certo estoque de capital militante. A organização (formal ou não) 

desses grupos tende a se basear em ações administrativas e políticas horizontalizadas 

e no trabalho colaborativo. Com relação à produção cultural, verifica-se a atenção à 

produção artístico-cultural autoral, à relação direta entre produtores, artistas e públicos 

e às ações sócio-político-culturais. Com relação à ação política, observa-se a busca 

pela construção de espaços de vivências, ocupações de espaços públicos, princípio 

de ação direta, construção e manutenção de espaços coletivos de produção e difusão 

cultural, articulações políticas entre diferentes coletivos (culturais ou não), movimentos 

sociais e a esfera político-institucional (MESQUITA, 2008; MARIANO, 2013; 

BROMMONSCHENKEL, 2014; MARIANO; GONÇALVES, 2014). 

Especificamente com relação ao contexto capixaba, recorte político-geográfico da 

pesquisa, a emergência dos CCs, como observado em outras cidades brasileiras, 

ocorreu entre finais dos anos 1990 e início dos anos 2000, em um cenário marcado 

pela falta de espaço e apoio governamental para produção, difusão cultural e políticas 

públicas culturais plurais. Como destacam Mariano e Gonçalves (2014), diante 

daquele contexto, artistas, produtores e articulares passaram a buscar formas 

alternativas de organização coletiva e a lutarem por uma percepção mais abrangente e 

plural de cultura, arte e de vivência artístico-cultural nas políticas públicas de cultura.  

Essa luta de coletivos e ativistas no contexto capixaba, como se buscará sustentar a 

partir de uma das hipóteses de estudo, tem evidenciado um movimento de reflexão e 

crítica ao que Lopes (2007), Botelho (2007) e Marques (2015) discutem como 

paradigma da Democratização Cultural. Embora criticada na Europa desde a segunda 

metade dos anos 1960, e no Brasil somente a partir dos anos 2000, sobretudo na 

gestão de Gilberto Gil à frente do MinC, a Democratização Cultural ainda é dominante 

nas políticas públicas culturais. Além de pouco aberta a uma efetiva participação 

política de seguimentos sociais, isto é, àquela participação que alcança os momentos 

e espaços de decisão política que podem mudar os rumos da gestão pública, seu foco 

é “tomar a cultura erudita como o paradigma que ilumina a reiterada preocupação em 

avaliar as desigualdades de acesso à Cultura” (BOTELHO, 2007, p. 172). Tal visão 

resulta em políticas públicas culturais de cariz conservador, elitista e paternalista – 

também no que concerne ao conceito de cultura, quase sempre limitado ao gosto 

legítimo-erudito –, cujos alcances não ultrapassam a democratização do acesso aos 

espaços culturais tradicionais, como museus e galerias de artes, e aos modus culturais 

hegemonicamente estabelecidos.  

Uma alternativa a esse paradigma, a partir da qual parece ser mover os ativistas do 

CCs a partir de suas inter-relações com o Estado, é a noção de Democracia Cultural. 
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Nesse paradigma contra-hegemônico, defende-se uma gestão cultural pautada na 

consideração de um contexto de pluralidade artístico-cultural, na participação política 

de atores ligados ao setor cultural, na dinâmica dos processos de interação artístico-

cultural e, por conseguinte, na desconstrução da estratificação essencialista e 

hierarquizada da cultura em níveis culturais: erudito, popular e médio. Uma proposta 

de Democracia Cultural, portanto, visa a um Estado democrático também no sentido 

de possibilitar a vazão de pluralidades culturais e suas manifestações artísticas 

(performances, estéticas, etc.). Todavia, não se limita à defesa de uma “simples 

participação” nas estruturas estatais. Trata-se, sobretudo, das possibilidades de 

mudanças das instituições. Corroborando Mouffe (2014), ao contrário de uma ação 

política totalmente externa ou que vise à superação do Estado, o objetivo é construir 

um envolvimento crítico com as instituições, tendo em vista a relevância do Estado na 

luta pela transformação social. 

Algumas mudanças neste sentido no contexto local, isto é, da Democratização à 

Democracia Cultural, parecer ter ocorrido a partir de 2009, com a criação do Programa 

Rede Cultura Jovem (PRCJ), do Governo do Estado (Gestão de Paulo Hartung, 

PMDB), e do crescimento das experiências dos CCs no contexto local. Isso porque, 

com o PRCJ, como destaca Brommonschenkel (2014, p. 11), passou a existir um 

contexto político de incentivo às “iniciativas coletivas, jovens, colaborativas e de cunho 

social e cultural por parte do Governo do Estado do Espírito Santo (…). A partir de 

2010, o programa iniciou ações de fortalecimento a manifestações e interesses 

culturais das juventudes”. 

Os fatos parecem indicar que PRCJ foi um importante ponto de apoio para a 

organização, atuação e articulação política de muitos coletivos capixabas, seja em 

relação à articulação entre os coletivos, seja entre os coletivos e a estrutura estatal. Se 

confirmada essa hipótese, uma vez mais corroboramos os achados da literatura 

nacional, como os estudos de Abers e Von Bülow (2011), Silva e Oliveira (2011) e 

Tatagiba (2010), a qual tem indicado que as relações políticas entre movimentos e as 

estruturas estatais, ao contrário de indicar um processo de “institucionalização” dos 

movimentos, como argumentam Mcdam; Tarrow; Tilly (2005) e Tarrow (2009), não são 

impeditivas ao processo de geração de ativismo político em prol das agendas dos 

movimentos, bem como não parecem indicar um movimento de desengajamento. 

O esforço da presente proposta de pesquisa, portanto, é seguir nas trilhas das 

problematizações sobre essas relações a partir desse “giro analítico”, almejando um 

avanço no sentido de uma discussão teórica que permita perceber a dinâmica e o 

conteúdo dessas relações. Para isso, considera-se necessário um olhar tanto para o 

nível ontológico quanto ôntico das relações políticas em contextos democráticos, onde 
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se localiza uma possível contribuição da Democracia Radical e Plural (LACLAU; 

MOUFFE, 2015; MOUFFE, 2014) a esse debate ainda em construção.  

 

 

1. Justificando o estudo em construção 

Analisar as relações entre entidades civis e o Estado no Espírito Santo, bem como a 

gestão de políticas públicas culturais, tem sido uma agenda de pesquisa autoral desde 

2013, cujos esforços iniciais foram recentemente publicados (LOSEKANN, 

MARQUES, 2014; MARQUES, 2015; 2016). Em pesquisas de campo anteriores, por 

exemplo, foi possível contatar ativistas de coletivos alocados nas estruturas estatais, 

como na Secretaria de Estado da Cultura (SECULT) e na Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos (SEDH). Esse cenário, ao contrário de uma simples cooptação ou 

instrumentalização, pareceu indicar relações mais complexas, envolvendo, ao mesmo 

tempo, alinhamentos mais ou menos pontuais, como a projetos e programas 

governamentais específicos, e conflitos abertos a determinados setores e propostas.  

A partir de diálogos com Mouffe (2014), tais relações políticas foram inicialmente 

refletidas como relações de tensionamento (LOSEKANN; MARQUES, 2014). Essas 

relações ficaram mais claras no ano de 2015, momento em que foi possível presenciar 

as ações políticas dos coletivos e ativistas contra a redução em mais de 50% do 

investimento público no setor cultural em relação ao ano de 2014 e na luta por maior 

permeabilidade da gestão à participação pública. O resultado da insatisfação foi o 

#OcupaSecult, um processo de ocupação da SECULT-ES1.  

Trata-se, portanto, de um tema de relevância política e social no contexto local por se 

tratar de uma pesquisa sobre um fenômeno empírico de crescente destaque, não só 

no Espírito Santo – vide exemplos de ocupações de espaços do MinC em todo 

território nacional –, com reflexos no cotidiano nos espaços públicos das cidades e nas 

discussões sobre políticas públicas de cultura. Do ponto de vista da originalidade e da 

relevância teórica, a presente proposta de pesquisa se justifica frente à escassez de 

trabalhos empenhados em analisar este fenômeno político, os “coletivos”, em 

particular os CCs, considerando suas inter-relações com a estrutura estatal e 

buscando um debate com teorias hegemônicos nos estudos sobre movimentos sociais 

e sociedade civil. 

                                                           
1
 Recentemente o país presenciou as ocupações de prédios públicos do MinC. Essas 

ocupações representaram a insatisfação de artistas, produtores e movimentos sociais diversos, 
mesmo aqueles com alguma relação com o Estado, como os coletivos do Circuito Fora do Eixo, 
com as ações do atual Governo de incorporar a gestão cultural à pasta de Educação, o que 
representaria um retrocesso nas lutas históricas do MinC pelo status de Ministério 
independente. 
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2. Avançando sobre algumas questões do debate bibliográfico onto-

epistemológico do estudo 

 

A discussão teórica aqui proposta parte da compreensão onto-epistemológica, 

presente em autores como Laclau (1993), Mouffe (2014) e mesmo em Tarrow (2009), 

de que as condições políticas, econômicas e sociais contemporâneas têm provocado 

uma multiplicidade de resistências e lutas políticas por transformações sociais, ao 

contrário de um processo de simplificação da realidade promovida pelo crescente 

processo de burocratização das relações sociais e pelo capitalismo globalizado.  

Tendo em vista essa perspectiva, e voltando ao nível ôntico da política, isto é, às 

práticas políticas concretas no social, entende-se que essa multiplicidade de 

resistências traz consigo novas formas de organização, ação e inter-relação política 

envolvendo identidades coletivas e o Estado. É a partir dessa compreensão que se 

pretende aprofundar a ideia de tensionamento democrático, considerando as relações 

dos coletivos culturais com as estruturas estatais.  

Para isso, cumpre clarificar um pouco mais os argumentos apresentados na 

introdução sobre a compreensão da ideia de tensionamento. Trata-se de uma relação 

conflitiva devedora de considerações a partir da Democracia Radical e Plural 

(LACLAU; MOUFFE, 2015), mas que difere tanto das relações antagônicas (LACLAU; 

MOUFFE, 2015; LACLAU, 1993), devido ao nível de análise que se propõem 

(ontológico, o antagonismo, e ôntico, o tensionamento), como das relações agonísticas 

(MOUFFE, 2014). 

 Por antagonismo, entende-se a experiência do limite de toda objetividade (LACLAU, 

1993); o limite, portanto, de um sentido final entre o significante e o significado. Em 

termos políticos, poder-se-ia dizer que se trata da impossibilidade de um discurso 

qualquer se constituir plenamente pela presença de sentidos discursivos antagônicos. 

Pode-se pensar, por exemplo, o feminismo como uma identidade política que emerge 

da relação com um discurso antagônico que nega as possibilidades de realização 

como tal, o discurso machista. Essa noção, como destaca o próprio Laclau, encontra-

se no nível ontológico de sua análise política, isto é, no “Ser da política”. 

A diferenciação entre relações antagônicas e relações de tensionamento consiste mais 

em uma diferença de níveis de análise (ontológico e ôntico, respectivamente) do que 

propriamente uma distinção teórica radical. Mais precisamente, a ideia de 

tensionamento compartilha da perspectiva ontológica laclauniana do antagonismo 

(conflito) para se pensar a política cotidiana.  

Já com relação à noção de agonismo, ao buscar uma concepção da política a em e 

além de Schimitt, Mouffe (2014) pensa a política a partir de uma relação de poder que 
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já não se dá entre inimigos a serem eliminados, como em Schimitt, mas entre 

adversários a serem derrotados dentro do jogo democrático. O propósito de um 

modelo agonístico é transformar as relações antagônicas schimittianas – que difere do 

antagonismo laclauniano, pois em Schimitt essa relação ocorre nas práticas ônticas da 

política – em relações agonísticas.  

As diferenças entre tensionamento e agonismo se encontra na aceitação mais clara e 

precisa da fluidez e dinâmica das relações conflitivas pela leitura do tensionamento – e 

aqui também cabe a distinção com a “teoria do confronto político”: não se trata 

somente de uma luta entre adversários, mas também de possibilidades de 

alinhamentos/cooperação mais ou menos pontuais. Isso permite pensar os espaços 

institucionais também como espaços de lutas por transformação social, e não apenas 

como um mecanismo de cooptação e/ou instrumentalização dos movimentos.  

Destarte, as relações de tensionamento são aqui entendidas como relações que 

evidenciam uma dinâmica de tensão constante entre elementos necessários em 

interação política em contextos democráticos. Essa tensão conflitiva, contudo, não 

ocorre necessariamente sobre as bases de uma “luta radical” entre os polos 

tensionados e nem sempre sobre a forma de “conflito aberto”, o que não significa que 

esse momento não possa acontecer. Nesse quadro inicial de reflexão, o 

tensionamento pode evidenciar, por um lado, relações de oposição a determinados 

projetos do Estado, oposição a Governos ou a determinadas políticas de Governo, a 

setores econômicos, ou mesmo a oposição aos significados do que seria o “Estado”, 

“democracia, “desenvolvimento (social e econômico)”, dentre outros significantes. Por 

outro lado, também permite refletir sobre as relações de alinhamento/cooperação, as 

quais podem ser pensadas em termos de aproximações, mais ou menos pontuais, 

entre diferentes movimentos e Estado, o que não significa que em momentos de 

alinhamento os “conflitos” sobre outras questões sejam deixados de lado; trata-se de 

um alinhamento em tensão.  

Pensar as relações políticas entre Estado e movimentos em termos relações de 

tensionamento implica permitir uma ampliação das possibilidades de análises 

empíricas dessas interações em um contexto marcado por novas formas de conflitos, 

novas experiências e subjetividades políticas que, ao trazerem consigo uma gama de 

possibilidades de transformação, acabam  questionando a tênue fronteira (teórica) 

entre Estado e sociedade e da própria ideia de conflito entre esses elementos. 

Tecendo críticas aos limites das abordagens teóricas que partem desse movimento de 

fronteira, Abers e Von Bülow (2011) e Carlos (2015) destacam dois enfoques 

analíticos hegemônicos proporcionados por essas perspectivas – brevemente 

discutido no problema de pesquisa: de um lado, a tendência a perceber o Estado 
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como “inimigo” da sociedade e, de outro, a inclinação à desconsideração da relevância 

do Estado para a transformação social, considerando como transformadora somente 

as ações políticas externas ao discurso institucional.  

O resultado de ambos os enfoques, como destacam Abers e Von Blülow (2011, p. 54), 

seria a invisibilidade de “certos tipos de relações sociais que podem ser importantes 

para compreender a ação coletiva transformadora” e(ou) a desconsideração das 

possibilidades de geração de “ativismo em prol dos movimentos sociais a partir do 

próprio Estado”. Tendo isso em vista, percebe-se a necessidade de expansão das 

reflexões teóricas sobre os diferentes tipos de inter-relação política entre atores 

societários e o espaço político-institucional, em suas diferentes esferas e níveis, a 

partir de debates com perspectivas já consolidadas, como os estudos sobre 

movimentos sociais (DELLA PORTA; DIANI, 2015; TILLY, 2010), confronto político 

(MCDAM; TARROW; TILLY, 2005; TARROW, 2009) e sociedade civil (HABERMAS, 

2003; COHEN; ARATO, 2001). 

Assim, considerando esse quadro teórico e partindo de uma perspectiva teórica que 

compreende o espaço social a partir de uma perspectiva “conflitiva” e complexa, 

recusando, portanto, uma separação forte entre Estado e sociedade, busca-se uma 

reflexão que, ao mesmo tempo em que almeja extrapolar essas fronteiras analíticas 

fronteiriças, coloque sobre outras bases ontológicas a dimensão do confronto político 

para a compreensão das inter-relações entre movimentos e estrutura estatal. 

 

 

2. A construção do problema de pesquisa 

 

O atual contexto de inte-relações políticas entre movimentos e Estado tem levantado, 

com destacam autores como Abers e Von Bülow (2011), Carlos (2015), Silva e Oliveira 

(2011) e Tatagiba (2010), questões sobre as implicações teóricas, e seus possíveis 

reflexos nas análises empíricas, de perspectivas que se baseiam em uma separação 

forte entre Estado e sociedade e/ou que percebem essa a inter-relação entre 

movimentos e Estado limitadas à dimensão conflituosa.  

Entre essas perspectivas, podem-se destacar duas: (i) as teorizações sobre sociedade 

civil, como em Habermas (2003) e Cohen e Arato (2001), que, além dessa separação, 

tende a regelar a um segundo plano o caráter conflitivo inerente à democracia, e (ii) 

abordagens que, embora deem o devido destaque à dimensão conflituosa nas inter-

relações políticas, como a teoria do confronto político em Mcdam, Tarrow e Tilly 

(2005), ainda assim, de modo geral, mantêm uma separação analítica rígida entre a 

esfera societária e institucional.   
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Com relação às teorizações hegemônicas sobre sociedade civil – literatura que 

acabou deslocou a unidade de análise do ator, os movimentos, ampliando-a para seu 

lócus, a sociedade civil (ALONSO, 2009; ABERS. BÜLLOW, 2011) –, pelo menos dois 

pontos devem ser colocados em questão. O primeiro refere-se à ideia de construção 

de amplos consensos a partir de fluxos comunicacionais para compreensão da 

realidade social, limitando os avanços sobre problematizações acerca da dimensão 

conflitiva inerente aos sistemas democráticos. O segundo diz respeito à ideia de 

espaço social isolado tanto do sistema político quanto do sistema econômico, cujas 

lógicas próprias de mediação sistêmica e a ideia de autolimitação da sociedade civil 

não dão conta das relações políticas que transpõem as fronteiras entre Estado e 

sociedade – esse movimento transfronteiriço também é caro à teoria do confronto 

político. 

Já no que concerne à perspectiva do confronto político, além da questão da separação 

forte entre as esferas societária e institucional, questiona-se a premissa de que a 

relação entre movimentos sociais e Estado, nas lutas por transformação social e 

política, seja sempre conflituosa – cumpre destacar que os autores dessa perspectiva 

reconhecem que nem toda relação política se processa por meio do conflito: “¿Es toda 

la política contenciosa? Según uma lectura estricta de nuestra definición, por supuesto 

que no” (Mcdam, Tarrow e Tilly, 2005, p. 5). Contudo, ao fim do estudo, sobressai a 

ênfase dos autores na “política contenciosa”. Essa premissa, como destacam Abers e 

Von Büllow (2011) e Carlos (2015), limita as análises que buscam destacar as 

interações conflituosas e as cooperativas, ou colaborativas, que podem ocorrer 

simultaneamente entre movimentos e Estado. Além disso, faz-se necessário uma 

reflexão sobre a distinção entre os níveis ontológico e ôntico na análise dessa relação 

conflitiva, haja vista a concepção ontológica “do político” (o “Ser” da política”) e as 

práticas ônticas da ação política no mundo (a entificação do “Ser”) – há elementos que 

permitem entrever que os autores da teoria do confronto político não operam com 

claridade entre esses níveis teórico-filosófico-epistemológico, ora transitando entre 

eles sem distingui-los. 

Assim, partindo de debates com essas teorias, o problema de pesquisa está centrado 

nas seguintes indagações: (a) Como se caracteriza a dinâmica das relações de 

tensionamento de coletivos com o Estado? Essa relação varia segundo o nível da 

gestão, isto é, entre o Governo e os burocratas da linha de frente de uma política 

pública? (b) Em que medida as relações de tensionamento de CCs com as estruturas 

estatais, percebidas, sobretudo, a partir da experiência do Programa Rede Cultura 

Jovem (PRCJ), fomentaram a criação de redes de CCs a partir do próprio Estado? (c) 

Até que ponto essas relações de tensionamento e o trânsito de ativistas entre 

Anais III Encontro PDPP -  Página 306



 
 

 
 

movimentos e Estado podem apontar para lutas por mudanças em prol de um projeto 

político mais democrático para a política cultural? 

 

 

3. Hipóteses iniciais do estudo 

Como discutido até aqui, há indicativos que apontam para uma relevância política do 

Programa Rede Cultura Jovem (PRCJ) na ação e mobilização de coletivos no contexto 

capixaba. A hipótese inicial é que (A) PRCJ, ativo entre os anos de 2009 e 2013, tanto 

fomentou a criação de redes de CCs, a partir de interlocuções com o próprio Estado, 

seja devido à estrutura fornecida aos ativistas e coletivos, seja devido ao alcance das 

ações do Estado junto à sociedade, como potencializou o surgimento de novos 

coletivos no Espírito Santo. Ademais, com base em pesquisas autorais anteriores 

(LOSEKANN; MARQUES, 2014; MARQUES, 2015; 2016) e de posterior observação e 

acompanhamento das ações de coletivos no contexto local, sustenta-se que (B) essa 

experiência indicou o início de um envolvimento crítico com as instituições (MOUFFE, 

2014), permitindo aos coletivos e ativistas uma radicalização no questionamento da 

gestão cultural local também a partir de interlocuções com as estruturas estatais, 

contribuindo para uma discussão que, aparentemente, tem apontado para um avanço 

no sentido de um projeto político de Democracia Cultural.  

 

4. Objetivos 

Analisar as relações de tensionamento entre os CCs e as estruturas estatais no 

contexto capixaba, problematizando as possibilidades e os limites do fomento à 

criação de redes de CCs a partir dessas relações e verificar até que ponto as relações 

dos coletivos e dos ativistas com as instituições estatais têm indicado lutas por 

mudanças em prol de um projeto político de Democracia Cultural. 

 

4.1 Objetivos específicos 

1. Compreender as estruturas organizacionais dos CCs; 

2. Analisar as ações e as estratégias políticas dos CCs em suas inter-relações com o 

Estado, considerando os diferentes níveis da gestão cultural;  

3. Mapear a distribuição/localização dos coletivos no Espírito Santo; 

4. Verificar em que medida é possível apontar um padrão organizacional e de 

repertórios de ação política desses grupos; 

5. Analisar a dinâmica e o conteúdo das relações de tensionamento entre os coletivos 

e as estruturas estatais e analisar as redes que conectam atores dos coletivos com 

atores estatais. 
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5. Construção metodológica 

 

Tendo em vista a natureza do fenômeno a ser estudado e o tipo de enfoque proposto, 

isto é, uma descrição aprofundada do objeto (quantitativo, organização, estruturação e 

ação política) e uma análise da relações com o meio (no caso, as estruturas estatais), 

esta pesquisa se apresenta como uma abordagem quali-quantitativa. Com relação aos 

objetivos apresentados, delineia-se como uma pesquisa exploratória e descritiva 

(RICHARDSON et. al. 2010). Já no que diz respeito ao método da análise, trata-se de 

uma estratégia de estudo de casos múltiplos (YIN, 2001). A opção por esse método, 

como destaca Yin (2001), se justifica por sua capacidade de fornecer uma visão global 

de um fenômeno específico em seu contexto, sobretudo em casos cujos objetos, ainda 

pouco investigados, carecem de estudos mais aprofundados.   

Para levar a cabo a proposta de estudo de casos múltiplos, pensou-se em uma 

estruturação composta por três etapas, a saber: Etapa I: obtenção de informações 

iniciais por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Etapa II: levantamento 

através de questionário semiestruturado. Etapa III: aprofundamento do estudo a partir 

da seleção de um subgrupo de coletivos (unidades de investigação do estudo de 

casos múltiplos) extraídos da análise dos questionários. Para essa última etapa serão 

mobilizados os procedimentos de pesquisa documental, observação direta, etnografia 

institucional  e entrevista em profundidade.  

A etapa I tem por objetivo levantar novos dados sobre os CCs, em geral, e os CCs no 

contexto do Espírito Santo, em particular, a partir de estudos já realizados, como 

artigos, monografias, dissertações e teses. Especificamente com relação aos CCs 

capixabas, também serão buscados documentos de primeira mão junto aos próprios 

coletivos. Vale destacar que um primeiro esforço já foi feito nesse sentido. Em um 

primeira sondagem, cujos contatos se deram com alguns ativistas2 e com o Coletivo 

Unidos (CU)3, foi possível obter atas de reuniões, planilhas de levantamento 

quantitativo de coletivos4 e listas de coletivos em cujas informações constam nomes 

de ativistas, e-mails e números de telefones. Esse primeiro contato, realizado entre os 

anos de 2015 e 2016, foi necessário para as elucubrações necessárias à elaboração 

                                                           
2
 Os ativistas inicialmente contatados são dos coletivos Canellada e Mudando o Cenário, 

ambos localizados em Vila Velha,  e dos coletivos Assédio Coletivo e Coletivo Maruí, situados 
em Vitória. Além desses, também foi contata uma ex-Coordenadora do Programa Rede Cultura 
Jovem (PRCJ).  
3
 O Coletivo Unidos (CU) foi criado com o propósito de agregar em torno de si uma rede de 

coletivos, com o objetivo de promover uma articulação política e de difusão cultural. 
4
 Segundo informações obtidas junto ao CU, até o ano de 2014 havia mais de 200 coletivos no 

Espírito Santo. Destes, 120 se localizavam na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV).  
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do presente pré-projeto de pesquisa e, a partir dos dados obtidos, buscar-se-á novos 

contatos para o prosseguimento da pesquisa.  

A etapa II, por sua vez, consistirá na aplicação de questionário semiestruturado com 

os coletivos contatos inicialmente e com aqueles que já se têm informações de 

contatos. Além de um levantamento quantitativo, o objetivo é compreender a estrutura 

interna, a(s) forma(s) de organização(es), a distribuição/localização dos coletivos pelo 

estado, suas ações e estratégias nas relações com o Estado, dentre outras 

informações que possam indicar um panorama mais geral do objeto de estudo. O que 

também se buscará com essa técnica de pesquisa, portanto, é um banco de dados 

que permita traçar o “perfil institucional” dos coletivos, permitindo verificar a existência 

ou não de um padrão organizacional e de repertórios entre os coletivos. 

Já a etapa III comporá o desenho do estudo das unidades específicas do estudo de 

casos múltiplos. Esse desenho, como destaca Yin (2001), diferentemente da 

generalização de tipo estatística, característica dos estudos amostrais, deve ser 

estruturado a partir da replicação, cuja lógica é a generalização de tipo analítica, o que 

significa que não se buscará uma análise do fenômeno a partir de uma ideia de 

generalização de um conjunto particular de resultados que busquem ser 

representativos do n-total em termos estatísticos. A generalização analítica, portanto, 

não busca casos representativos de um universo para que possa expandir seus 

resultados, mas, a partir de um conjunto mais ou menos particular de casos de um 

fenômeno pouco investigado e que, por isso mesmo, exige uma pesquisa aprofundada 

de um número reduzido de casos, pode levar a proposições teóricas passiveis de 

serem expandidas para outros contextos. Isso significa um salto qualitativo em termos 

de capacidade holística do fenômeno estudado e suas conexões com o contexto (YIN, 

2001). 

Selecionados os coletivos que constituirão o desenho do estudo de casos múltiplos, 

empregar-se-ão as técnicas de pesquisa documental, para análise de atas de 

encontros, carta de orientação política, manifestos e outros tipos de documentos que 

possam ser obtidos, a observação direta, com o objetivo de acompanhar os processos 

de organização de ações político-cultural e ações em cursos, etnografia institucional 

desses coletivos e entrevistas em profundidade, para um levantamento mais 

aprofundado tanto sobre os coletivos como sobre as trajetórias de militantes, 

especificamente aqueles que cruzaram as fronteiras entre o ativismo político fora e 

dentro do Estado.     

Especificamente com relação à entrevista em profundidade, serão realizadas com 

o/a(s) ativista(s) indicado/a(s) pelos coletivos e que já tenho feito o trânsito entre 

movimento e Estado. Para essa fase do estudo, considerar-se-ão os seguintes 

Anais III Encontro PDPP -  Página 309



 
 

 
 

critérios iniciais: (I) coletivos que mantenham ou que já mantiveram relações com as 

estruturas estatais em seus diferentes níveis (Municipal, Estadual ou Federal). 

Considera-se por relações com as estruturas estatais aproximações diretas, como 

parcerias em projetos e/ou programas, ou indiretas, como consecução de editais 

públicos e (II) coletivos “ativos”, isto é, com ações em curso ou realizadas nos últimos 

12 meses. 

Abaixo, segue o quadro de esquema metodológico, considerando a aplicação de cada 

técnica de pesquisa aos objetivos específicos da pesquisa. 

 

Quadro 1 – Esquema metodológico do estudo 

  
Técnicas de pesquisa 

  
Etapa I Etapa II  Etapa III 

Objetivos 

específicos 

Pesquisa 

bibliográfica 

Pesquisa 

documental 

Questionário 

semiestruturado 

Pesquisa 

documental 

Observação 

direta 

Etnografia 

institucional 
Entrevista em 

profundidade 

1 
     

 
 

2 
     

 
 

3 
     

 
 

4        

5        
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Resumo 

O objetivo central deste texto consiste em analisar as possibilidades e limites da 

inserção dos movimentos sociais no sistema político a partir de um diálogo com a 

literatura brasileira recente. Como resposta às formulações dicotômicas que, pelo 

menos até meados da década de 90, estabeleciam uma separação rígida entre Estado 

e movimentos sociais, concebendo estes últimos necessariamente como outsiders em 

relação ao sistema político, estudiosos vem se dedicando a apontar os limites da 

abordagem de outrora para a compreensão do cenário atual, no qual muitos 

movimentos e organizações populares estabeleceram profundos vínculos com os 

atores estatais. Trazendo para o debate as contribuições de teóricos neomarxistas 

sobre o Estado, propomos uma reflexão sobre as implicações teóricas em “retirar” dos 

movimentos sociais a condição de outsiders, mesmo daqueles que estejam 

relativamente bem posicionados dentro do sistema político. Entendemos que se por 

um lado a imagem dos movimentos como atores externos à institucionalidade não 

encontra correspondência na realidade, por outro é necessário relativizar a influência 

que os mesmos podem exercer nas instituições estatais desde dentro. 

 

Palavras chave: Movimentos sociais; Estado; sistema político; agenda relacional; 

neomarxismo 
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Introdução 

 

O debate teórico sobre a relação entre Estado e movimentos 

sociais/sociedade civil no Brasil contemporâneo é em larga medida pautado pela 

necessidade de descontruir as concepções dicotômicas construídas entre o final dos 

anos 70 e meados dos anos 90. Tal agenda de pesquisa, que forjou-se no período 

mais intenso da luta pela redemocratização do país, tinha sua razão de ser naquele 

contexto. Na medida em que o Estado autoritário oferecia pouca ou nenhuma 

permeabilidade aos movimentos populares engajados na luta pela democracia, faria 

pouco sentido adotar uma abordagem que valorizasse analiticamente as eventuais 

interações institucionais entre os dois campos.  

Todavia, o retorno ao regime democrático representativo, além de instituir 

o mecanismo eleitoral (que viabilizou o trânsito de ativistas forjados no campo civil 

para o meio político-institucional) significou a ampliação das possiblidades de inserção 

institucional para muitos movimentos sociais e organizações civis, sobretudo em razão 

da criação e/ou difusão de um número considerável de Instituições Participativas (IPs), 

com destaque para os conselhos gestores de políticas públicas e os Orçamentos 

Participativos (OPs). Nesse contexto, as formulações teóricas predominantes na 

literatura já não davam conta de explicar a nova configuração das relações entre 

Estado e sociedade. Como reação a uma agenda de pesquisa que concebia 

movimentos sociais e Estado como polos antagônicos e esferas separadas, os termos 

do debate teórico sofrerão modificações relevantes no decorrer da década de 90. A 

imbricação entre atores estatais e civis, concebida anteriormente como algo que 

deveria ser evitado sob o risco de cooptação estrutural – que poderia acarretar, na pior 

das hipóteses, na “morte” dos movimentos sociais - será alvo de atenção privilegiada 

na agenda de pesquisa emergente e deixará de ser vista (ao menos pelos autores de 

maior centralidade no debate) como algo negativo. 

Nesse sentido, esses estudos chamaram a atenção para a dimensão 

colaborativa (e não apenas conflituosa) da relação que se estabelece atores estatais e 

civis, enfatizando que a presença dos movimentos e ativistas sociais dentro do 

sistema político, bem como sua capacidade de influenciar decisões relacionadas às 

políticas públicas, é muito maior do que as formulações teóricas tradicionais sobre os 

movimentos sociais supõe. A literatura brasileira tem se destacado, dessa forma, ao 

intensificar os estudos empíricos sobre as redes de ativistas que cruzam as fronteiras 

entre Estado e sociedade civil, desvelando um amplo repertório de interação conflitivo 

e colaborativo (com ênfase neste segundo) que estrutura a relação entre os 

movimentos sociais e o sistema político-institucional no Brasil. 
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Em suma, esta “nova” agenda tem se concentrado em identificar e 

compreender as diferentes possibilidades de interação institucional (ou de 

interpenetração) entre atores civis e estatais, o que abriu margem para o 

questionamento de concepções que tradicionalmente conceberam os movimentos 

sociais como outsiders em relação ao sistema político, ou seja, como atores que estão 

necessariamente posicionados do lado de fora das instituições e ocupam 

“naturalmente” a posição de desafiantes das autoridades.  

É justamente neste ponto que entendemos ser necessário problematizar o 

debate em curso. Se por um lado é verdade que a agenda de pesquisa relacional teve 

o mérito de romper as concepções dicotômicas do passado, por outro ela tem 

conferido ênfase desmedida à presença física dos ativistas sociais no interior das 

instituições públicas e à (suposta) capacidade destes atores em influenciar as 

decisões políticas desde dentro do aparelho estatal. Nesse aspecto, o principal 

problema da abordagem relacional é sua consideração de que a heterogeneidade do 

Estado e a consequente permeabilidade das instituições públicas forja um cenário no 

qual o Estado está “em disputa”: de fato, essa disputa existe, mas suas condições são 

muito mais assimétricas do que essa agenda de pesquisa está disposta a admitir. Ao 

que parece, o contexto recente de maior abertura do Estado brasileiro – sobretudo em 

decorrência do ciclo petista na administração federal - fez com que muitos estudiosos 

relegassem a segundo plano questões estruturais relacionadas ao funcionamento do 

Estado e à forma com que este responde às demandas sociais.   

O objetivo central da discussão aqui proposta é oferecer um contraponto à 

abordagem relacional, enfatizando aspectos relacionados à dinâmica de 

funcionamento do aparelho estatal na sociedade capitalista que, a nosso ver, são 

fundamentais para uma compreensão mais realista da interação entre Estado e 

movimentos sociais. Mais especificamente, pretendemos demonstrar que a presença 

física de ativistas sociais no interior das instituições não equivale necessariamente à 

uma capacidade decisiva em influenciar decisões e políticas púbicas. Ainda que 

detenham profundos vínculos com os grupos partidários que estejam ocupando o 

governo, os movimentos sociais têm muito menos poder de influência sobre a agenda 

governamental – e sobre suas ações efetivas - do que outros atores.  

Nesse sentido, nossa proposta consiste em trazer autores neomarxistas 

para o debate, com destaque para Claus Offe e Nicos Poulantzas, com o intuito de 

demonstrar principalmente que a presença física nas instituições públicas não 

necessariamente significa capacidade de influência. A atuação do Estado, 

independente de quem o ocupa os cargos de governo, tem um sentido estruturalmente 

direcionado na sociedade capitalista. Nessa direção, este artigo propõe trazer o 
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Estado para o debate sobre a relação entre movimentos sociais e sistema político 

desde uma perspectiva neomarxista. Nosso principal objetivo será demonstrar que, 

ainda sejam estabelecidos inúmeros pontos de intersecção entre atores estatais e 

civis; que muitos espaços de participação institucional sejam abertos; e que os 

ativistas ocupem postos relativamente importantes na burocracia pública, a 

capacidade dos movimentos sociais em influenciar as políticas públicas depende 

essencialmente de seu poder de mobilização e de disrupção, pressionando a máquina 

estatal desde fora. É certo que a imagem clássica dos movimentos como atores 

externos às instituições não corresponde à realidade, mas retirar a condição de 

outsiders destes atores significa pressupor uma capacidade de influência que eles não 

têm. 

O texto divide-se em três partes, além desta introdução. Na primeira, 

discutimos a emergência da agenda relacional no Brasil a partir da crítica às 

concepções dicotômicas sob as quais se travou o debate sobre movimentos sociais e 

Estado no Brasil por um considerável período de tempo. Na segunda parte, trazemos 

as contribuições neomarxistas de Nicos Poulantzas e Claus Offe para oferecer um 

entendimento mais aprofundado sobre a dinâmica do Estado na sociedade capitalista. 

Por fim, no tópico conclusivo buscamos confrontar os pressupostos centrais da 

agenda relacional às análises de Poulantzas e Offe sobre o Estado, demonstrando os 

problemas existentes na aposta feita por muitos estudiosos na luta por dentro do 

Estado. 

 

 
1. Crítica às concepções dicotômicas: a emergência da agenda relacional no 
Brasil 

 

A década de 1980 foi um período de ampla agitação política e social no 

Brasil, sobretudo em decorrência das grandes mobilizações populares que 

reivindicavam a democratização do Estado brasileiro. Ao menos desde o final dos 

anos de 1970, assistia-se à emergência na cena pública de inúmeros movimentos 

sociais urbanos que, conjugados com a retomada das mobilizações no meio sindical 

(Bava, 1994), engrossaram o coro de descontentamento popular com o regime 

autoritário, conformado um campo de atuação política em prol da democracia que 

seria interpretado como uma “novidade” por muitos pesquisadores (Sader, 1988; 

Doimo, 1995; Paoli, 1995). A novidade deste cenário residia principalmente na forma 

de organização dos sujeitos políticos emergentes: seu discurso de autonomia em 

relação ao sistema político e suas práticas de caráter espontâneo e horizontal 

anunciavam uma espécie de reconfiguração dos padrões de ação coletiva em uma 

Anais III Encontro PDPP -  Página 317



6 
 

sociedade profundamente marcada pelo autoritarismo de Estado e pelo tradicional 

clientelismo que definiu historicamente as relações entre autoridades públicas e 

organizações populares no Brasil. 

Naquele contexto, munida por noções como “autonomia”, 

“espontaneidade” e “ação direta”, a agenda de pesquisa sobre os movimentos socia is 

apresentou um enquadramento teórico no qual os ativistas mantinham 

necessariamente posição de externalidade para com o sistema político, “na medida 

em que [...] constituíam organizações que se caracterizavam efetivamente como 

outsiders em relação à política instituída e que tinham na ação contestatória uma das 

poucas possibilidades de expressão política” (Silva e Oliveira, 2011, p. 89).  

Com o passar dos anos, todavia, foi se tornando cada vez mais claro que 

as interpretações dos pesquisadores naquele momento específico acabaram sendo 

distorcidas em razão do contexto político mais amplo. A luta contra o regime 

autoritário, onde o Estado era “o único” inimigo a ser combatido, contribuiu para forjar 

uma linha de análise na qual a relação entre movimentos sociais e sistema político era 

lida predominantemente a partir da ótica do conflito e da externalidade, como se estes 

dois campos – movimentos sociais e Estado - constituíssem esferas apartadas no 

mundo concreto. Em texto datado de 1987, Jacobi já apontava para esse problema: “A 

relação entre movimentos sociais e o Estado [...] é vista numa perspectiva 

fragmentada. O esforço analítico concentra-se numa interpretação polarizada que 

escamoteia o fato de ambos os pólos integrarem-se no processo” (1987, p. 12).  

Gradualmente, portanto, ampliou-se a percepção de que havia certa 

dissonância entre a interpretação acadêmica e a realidade empírica. Nessa direção, a 

análise de Ruth Cardoso contribui de forma importante para jogar luz nesse debate: 

 

[...] em nome de uma ciência social crítica, nós fizemos uma ciência 
social engajada e pouco crítica, utilizando os discursos que os 
próprios movimentos sociais realizavam e ofereciam, estando as 
interpretações muitas vezes coladas a esses discursos. Isso não quer 
dizer que estivéssemos vendo coisas erradas, visto que esse 
discurso era também parte da realidade a ser observada, mas muitas 
vezes se deu a ele uma importância muito grande. Quando se tratava 
o espontaneísmo do movimento, por exemplo, não se via o resto. [...] 
Certas coisas foram deixadas um pouco de lado, não porque os 
pesquisadores não soubessem, mas, na verdade, porque as 
interpretações ficaram bastante coladas ao discurso dos movimentos 
(1994, p. 84-85).    

 

Nesse sentido, boa parte dos analistas teria tomado o discurso das 

lideranças populares como sendo a própria realidade, quando na verdade este 

discurso era apenas um aspecto dessa realidade. Inevitavelmente, este processo 
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gerou algumas distorções importantes no que se refere ao debate sobre as formas de 

interação entre movimentos sociais e sistema político.  

Entretanto, recorrendo à análise de Vera Telles, Silva e Oliveira (2011, p. 

89) apontam que “a ideia da ‘sociedade contra o Estado’ não deve ser criticada 

apenas como simplismo ou ilusão de ótica”, uma vez que “[...] há nela os sinais de 

uma experiência histórica na qual a violência e a exclusão política apareciam como 

fatores determinantes [...]”, sendo que diante da figura opressora do Estado “[...] a 

sociedade aparecia como alternativa política, como lugar no qual o desejo de liberdade 

poderia alimentar-se e traduzir-se numa ação possível (TELLES, 1988, p. 280, citada 

por Silva e Oliveira, 2011, p. 89-90). Em outras palavras, a despeito das críticas que 

possam ser levantadas, aquela agenda de pesquisa encontrou razões específicas 

para ser conduzida daquela forma. Seria, de fato, demasiado simplismo de nossa 

parte olhar para o passado com o intuito de apontar a “miopia” daqueles 

pesquisadores e a “ingenuidade” de suas análises. Isso não impede, claro, que as 

limitações daquela abordagem sejam postas em debate. No entendimento de Silva e 

Oliveira, o maior problema é o fato de que a leitura produzida naquele contexto 

específico acabou cristalizando determinadas percepções nos pesquisadores em 

relação à posição dos movimentos sociais no jogo político e à forma com que estes se 

relacionam com Estado: 

 
O problema [...] foi a universalização dessa interpretação, tomando a 
externalidade e o repertório confrontacional como características 
constitutivas e inerentes à ‘natureza’ dos movimentos sociais e não 
como aspectos conjunturais relacionados a um determinado contexto 
político específico (autoritário e excludente). Nesse sentido, outras 
formas de relação passaram a ser tratadas como desvios frente a um 
modelo teórico-normativo que estabelecia não apenas o ‘ser’, mas 
também o ‘dever ser’ (combativos, transformadores, autônomos, não 
institucionais, etc.) dos movimentos sociais (2011, p. 90). 

 
 

Com isso, a aproximação entre o campo movimentalista e o os atores 

estatais, um processo que já vinha se delineando desde o início da década de 1980 

(Cardoso, 1994, p. 82), foi praticamente ignorado – ou pelo menos relegado a segundo 

plano - pelos estudiosos naquele momento histórico. Contudo, quando este fenômeno 

tornou-se evidente de tal modo que não era mais possível ignorá-lo, “[...] os analistas 

foram, no geral, categóricos: a aproximação entre os movimentos sociais e o Estado 

foi interpretada como um refluxo [...], sendo que alguns autores chegaram a decretar o 

‘fim’ dos movimentos sociais em razão do estabelecimento de uma interface com a 

esfera estatal [...] (Trindade, 2017, p. 102). 
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 Dessa forma, a agenda de pesquisa sobre movimentos sociais teria se 

descolado em alguma medida da própria realidade, uma vez que ela estava pouco 

instrumentalizada para analisar as complexas interações que se estabelecem entre 

atores civis e o mundo sistêmico (Silva, 2015). Havia uma resistência por parte dos 

estudiosos em “aceitar” que a relação entre movimentos sociais e Estado não era 

pautada apenas pelo confronto e pela externalidade, mas também pela colaboração e 

interpenetração. Na medida em que os eventos da realidade não se encaixavam nos 

modelos analíticos tradicionais, que tinham como suposto básico a condição de 

outsiders dos movimentos sociais em relação ao sistema político, o resultado foi um 

“imobilismo teórico” (Doimo, 1995) que trouxe grandes dificuldades para o avanço do 

debate nesse campo de estudos. 

No caso brasileiro em particular, é necessário destacar um fator que tornou 

esse cenário ainda mais complexo e nebuloso: a constituição do Partido dos 

Trabalhadores (PT) – datada de 1980 - e sua relevante inserção no jogo eleitoral com 

a retomada do regime democrático. O PT nasceu como um partido de massas, 

responsável por representar e aglutinar os trabalhadores e vários setores 

tradicionalmente excluídos da política brasileira na construção de uma nova plataforma 

política, centrada em questões como participação popular, reforma agrária e 

distribuição mais justa da riqueza social. Ainda na década de 1980, figuras relevantes 

do referido partido conquistam cargos no legislativo através do processo eleitoral, 

incluindo Luiz Inácio Lula da Silva, ainda hoje a principal liderança do PT. Com as 

eleições gerais de 1989, o PT conquista prefeituras em centros urbanos de grande 

relevância nacional, como Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).  

Nesse processo, diversos ativistas sociais, ligados a diferentes 

movimentos populares na década de 1980, também tornaram-se militantes do referido 

partido e construíram sua trajetória de modo que a militância no movimento e no 

partido se confundiam (Doimo, 1995; Mische, 2008; Tatagiba e Teixeira, 2016). Ou 

seja, com as vitórias eleitorais do PT em prefeituras relevantes, tem início um trânsito 

de militantes sociais rumo a setores específicos do Estado de forma mais sistemática, 

de modo que alguns ativistas sociais passam a atuar também dentro de instituições 

públicas, mais especificamente no seio de gestões municipais que foram eleitas com 

plataformas situadas à esquerda do espectro político. A inserção do PT no jogo 

eleitoral teve, como resultado inevitável, a inserção de novos atores na arena estatal, 

ou seja, pessoas ligadas diretamente a organizações populares que conformavam 

uma ampla rede movimentalista no tecido social. 

Ademais, pelo menos desde o final da década de 1980 já era possível 

detectar um processo de maior abertura do Estado brasileiro para com os atores civis, 
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o que deveu-se sobretudo à criação e difusão pelo território nacional de inúmeras 

Instituições Participativas (IPs), principalmente na forma de conselhos gestores de 

políticas públicas, mas também pela via do Orçamento Participativo (OP) (Tatagiba, 

2002; Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006; Avritzer, 2008). Este processo criou inúmeros 

pontos de intersecção entre a sociedade civil e o Estado que derivavam, em grande 

parte, das próprias reivindicações dos setores populares por maior democratização 

dos processos decisórios e por mais eficácia nas políticas públicas (Tatagiba, 2002, p. 

47), promovendo um verdadeiro processo de institucionalização da participação social 

(Gurza Lavalle, 2011).  

Tanto o trânsito de ativistas sociais rumo às agências estatais como a 

participação institucionalizada se intensificaram com a ascensão do PT ao governo 

federal em 2003, em uma chapa encabeçada por Lula da Silva. Além da criação de 

inúmeros ministérios e de vários conselhos gestores em nível federal nas mais 

diversas áreas de políticas públicas, a realização de conferências temáticas em nível 

nacional também se tornou rotina. A combinação, portanto, do processo de 

democratização do Estado brasileiro – que resultou na criação de várias instâncias 

participativas em nível local pelo menos desde o final da década de 1980 - com a 

ascensão do PT à presidência da república em 2003, reconfigurou de forma 

significativa as oportunidades de inserção institucional para muitos ativistas sociais, o 

que contribuiu decisivamente para redefinir também os termos da agenda de pesquisa 

sobre a relação entre movimentos sociais e Estado no Brasil.   

Essa mudança nos termos do debate foi registrada pelo importante texto 

de Gurza Lavalle: 

 
[...] é claramente perceptível a mudança de registro no debate, [...] 
agora preocupado com a proliferação de formas inéditas de 
participação e exercício da cidadania, com as dinâmicas e alcances 
dos conselhos e outros espaços de participação publicamente 
institucionalizados, com a gestão social de políticas públicas 
específicas e com o advento de representatividades emergentes [...] 
(2003, p. 108-109).  

 

Nesse sentido, uma nova agenda de pesquisa foi sendo pouco a pouco 

consolidada, agenda essa menos focada “[...] nos atores e/ou sujeitos coletivos [...]” e 

mais preocupada com “[...] as dinâmicas de espaços e ambientes institucionais 

(orçamento participativo, conselhos), assim como seus efeitos sobre os atores e 

interesses da sociedade civil neles representados [...]” (Gurza Lavalle, 2003, p. 109). É 

esta agenda que denominamos, no presente artigo, por agenda relacional. Em 

Dagnino, Olvera e Panfichi (2006), podemos encontrar uma referência importante para 

fins de delimitação das linhas gerais da agenda relacional, mas nos ateremos aqui ao 
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elemento que consideramos ser o mais relevante: para os autores que apostaram na 

agenda relacional em detrimento das formulações dicotômicas de outrora, “[...] a 

aproximação entre Estado e sociedade civil era vista como um dado objetivo, e não 

um problema a ser evitado ou contornado pela teoria” (Trindade, 2017, p. 109; grifo no 

original). As múltiplas formas de interação institucional entre movimentos sociais e 

Estado passam a ser encaradas como parte constitutiva do processo de luta pela 

democracia, e não como sinônimo de cooptação ou desmobilização (Tatagiba, 2011, 

Carlos, 2014; 2015; Abers, Serafim e Tatagiba, 2014). Fortemente alinhado à essa 

perspectiva é o texto de Abers e von Bülow, que remete-se aos estudos sobre o 

feminismo latino-americano para argumentar que nos anos 1990 lideranças 

importantes desse movimento “[...] acabaram ocupando posições nas burocracias 

estatais [...]”, o que não necessariamente se traduz em “[...] cooptação ou perda de 

autonomia” (2011, p. 66). Ao analisarem a interação entre diferentes organizações 

sociais e o governo federal nos dois mandatos de Lula (2003-2010), Abers, Serafim e 

Tatagiba avançam na mesma direção, alegando que os ativistas que “[...] assumiram 

cargos na burocracia federal frequentemente transformaram agências governamentais 

em espaços de militância nos quais continuaram a defender bandeiras desenvolvidas 

previamente no âmbito da sociedade civil” (2014, p. 326). 

Em recente texto, Marcelo K. Silva (2015) definiu que as três principais 

formas de interação entre os ativistas sociais e o sistema político no Brasil pós-1988 

são: i) a edificação de uma relevante arquitetura de participação institucional; ii) as 

oportunidades de participação que se abriram para os ativistas nos processos de 

implementação das políticas públicas; iii) a ocupação de cargos na burocracia 

governamental. Foram sobretudo estes fenômenos da realidade empírica que 

contribuíram para redefinir os rumos da agenda de pesquisa sobre a relação entre 

movimentos sociais e sistema político no Brasil. Na perspectiva da agenda relacional, 

os movimentos sociais deixam de ser compreendidos como atores necessariamente 

situados do “lado de fora” das instituições, ao mesmo tempo em que também se 

procura jogar luz na dimensão colaborativa - e não apenas confrontacional – da 

relação que se estabelece entre ativistas sociais e agentes estatais. Esse é, 

precisamente, um dos elementos fundamentais (senão o elemento fundamental) desse 

debate: como resposta às formulações dicotômicas do passado, mais especificamente 

do período que compreende os fins da década de 1970 até praticamente meados dos 

anos 1990, os pesquisadores que aderiram à abordagem relacional têm como um de 

seus objetivos principais analisar a interação entre movimentos sociais e sistema 

político para além da dimensão confrontacional, mapeando os diversos vínculos 

colaborativos que se estabelecem entre as duas esferas (Dagnino, Olvera e Panfichi, 
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2006, p. 38). Nesse sentido, é evidente que a ascensão do PT no cenário político 

nacional foi um impulso decisivo para alimentar essa agenda. Como um partido que 

nasceu no seio das camadas populares e que se notabilizou pela sua capacidade 

aglutinadora de diversos setores e projetos, a conquista da administração federal pelo 

PT configurou uma possibilidade excepcional para a construção de uma nova agenda 

de pesquisa calcada sob um prisma relacional. 

É evidente que o conflito não passou a ser ignorado, mas a análise 

cuidadosa dessa literatura recente demonstra claramente que o seu foco se deteve na 

dimensão colaborativa da interação institucional entre movimentos sociais e Estado, o 

que constitui, indiscutivelmente, um “acerto de contas” com o passado. Em certa 

medida, pode-se afirmar que o grande objetivo da agenda relacional consiste 

exatamente em demonstrar as múltiplas formas de interação nas quais agentes do 

Estado e ativistas sociais compartilham os mesmos espaços e atuam, em muitos 

contextos, de forma colaborativa, denotando aquilo que Dagnino (2002, p. 280-282) 

denominou por “compartilhamento de projetos políticos”.  

Porém, para além das questões envolvidas no recorte da análise (se mais 

focada no confronto ou na colaboração), é necessário chamar a atenção que essa 

mesma literatura vem identificando de forma sistemática pelo menos desde o início 

dos anos 2000 uma série de dificuldades enfrentadas nesse processo de aproximação 

dos ativistas com o meio político-institucional. Tomaremos essa questão como ponto 

de partida para desenvolver nossa argumentação no próximo tópico e, posteriormente, 

trazer as contribuições da perspectiva neomarxista para a análise da interação entre 

movimentos sociais e Estado. 

 

2. Questões estruturais do Estado: as contribuições teóricas do neomarxismo 

 

Antes de inserir a problematização central proposta pelo presente texto, é 

necessário ainda nos determos sobre algumas questões específicas relacionadas às 

múltiplas formas de interação entre atores civis e estatais que foram objeto de 

investigação da agenda relacional ao longo dos últimos anos. Hoje, dispomos de um 

volume considerável de informação empírica para estabelecer alguns parâmetros 

gerais em relação à dinâmica interativa que se desenrola nos pontos de intersecção 

entre Estado e sociedade organizada. Pelo menos desde o início dos anos 2000, 

várias pesquisas têm detectado as frustrações de ativistas que se engajaram 

diretamente na atuação por dentro do Estado, sobretudo através da participação em 

espaços institucionais – notadamente os conselhos gestores de políticas públicas.  
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Em estudo que se tornou referência importante para a área, Tatagiba 

(2002) destacou os questionamentos que vários militantes e pesquisadores vinham 

fazendo em relação aos ganhos advindos da atuação nesses espaços: 

 

As dificuldades em conciliar ações de natureza estratégica e de 
trabalho junto às bases com ações concretas no processo de 
elaboração das políticas públicas, somadas a uma avaliação negativa 
quanto aos resultados práticos da participação institucional (...), têm 
levado muitos atores do campo progressista e democrático a 
repensarem a prioridade dada à dimensão institucional como forma 
privilegiada de luta política no decorrer dos anos 90 (p. 99; grifo 
nosso). 

 
 

 Em estudo publicado oito anos depois, Teixeira e Tatagiba (2010, p. 290-

291) detectaram percepção semelhante ao entrevistarem ativistas engajados na 

participação institucional na cidade de São Paulo entre 2001 e 2004, durante a gestão 

de Marta Suplicy (então filiada ao PT). A lista de estudos que apresentam 

apontamentos similares é extensa (Teixeira, 2013; Szwako, 2012; Blikstad, 2012; 

Trindade, 2017). Tais frustrações foram, certamente, agravadas com a ascensão do 

PT ao governo federal em 2003. Em sua tese de doutorado, Teixeira (2013) resgata a 

história da democracia participativa no Brasil e tenta contextualizar as expectativas 

que se configuraram com a chegada de Lula à presidência: 

 

Quando o Presidente Lula chegou ao poder havia muita expectativa 
sobre o seu governo [...], as quais estavam alicerçadas em três 
históricos que se entrelaçavam. [...] Estas três histórias entrelaçadas 
(a trajetória pessoal de Lula, as origens e percursos do PT e as 
experiências inovadoras nas administrações municipais) geraram 
expectativas tanto por parte de acadêmicos quanto por parte da 
sociedade organizada e de parte dos membros do próprio partido de 
que o governo Lula romperia com a velha forma de fazer política, com 
a governabilidade do toma-lá-dá-cá e criaria novas relações com os 
movimentos sociais (p. 101).  

 

A autora é precisa em sua análise. Em grande medida, a vitória eleitoral do 

PT em 2002 trouxe muitas expectativas para os setores historicamente alinhados ao 

campo democrático-popular, inclusive para os acadêmicos que se identificavam com 

esse projeto. Por isso, é evidente que o crescimento da agenda relacional nos últimos 

anos esteve relacionado sobretudo a essas expectativas.  

Dito isso, entendemos que a conjuntura atual nos convida a refletir com 

mais profundidade sobre a emergência da abordagem relacional e seus pressupostos. 

A ruptura institucional experimentada pela democracia brasileira no ano de 2016 

coloca em xeque muitas das expectativas e apostas que se fizeram ao longo dos 
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últimos 30 anos pela esquerda hegemônica no Brasil. Em outras palavras, é 

necessário refletir por que tais expectativas não se confirmaram integralmente, e é 

justamente nesse ponto que vislumbramos a possibilidade de um diálogo crítico com a 

agenda relacional a partir da contribuição teórica de autores neomarxistas.  

O Estado brasileiro, a exemplo de muitos outros no mundo, é um Estado 

inserido em uma sociedade capitalista. Sem o intuito de simplificar uma discussão tão 

complexa, isso o torna - segundo a perspectiva marxista - um Estado capitalista, ou 

seja, sua atuação é pautada por determinados princípios e orientada para certos fins. 

Isso acontece não porque esse Estado seja, como advogam algumas interpretações 

bastante equivocadas da obra de Marx e Engels, um instrumento da classe dominante 

(no caso a burguesia), mas porque a própria forma como a sociedade capitalista 

funciona impõe determinadas diretrizes a esse Estado e delimita seu campo de ação 

(Carnoy, 1994; Miguel, 2014).  

Comecemos pela análise de Nicos Poulantzas. É bastante convencional 

dividir a obra desse pensador do Estado em duas fases principais: a primeira 

fortemente marcada pela influência de Louis Althusser, e a segunda caracterizada por 

uma abordagem relacional. Para os fins deste artigo, interessa-nos discutir elementos 

inerentes ao segundo momento. Em sua obra O Estado, o poder, o socialismo, 

originalmente publicada em 1978, Poulantzas se coloca a tarefa de “compreender a 

inscrição da luta de classes, muito particularmente da luta e da dominação política, na 

ossatura institucional do Estado [...]” (2000, p. 144; grifo no original). O autor 

compreende o Estado a partir de sua “natureza” relacional, definindo-o como “[...] a 

condensação material e específica de uma relação de forças entre classes e frações 

de classe” (idem, p. 148; grifo no original), o que significa, acima de tudo, conceber o 

Estado como uma arena da luta de classes, palco no qual os atores ligados aos 

diferentes interesses existentes na sociedade travam conflitos e disputam posições 

hegemônicas, buscando sempre direcionar a atuação dos diferentes aparelhos e sub-

aparelhos estatais. 

Nesse sentido, o Estado não é, e nem poderia ser, um órgão “exclusivo” de 

uma classe; as classes dominadas se fazem presentes no aparelho de Estado, e 

disputam contra as classes dominantes posições dentro dessa arena mais ampla. Ao 

afirmar que o “[...] Estado não é um bloco monolítico, mas um campo de batalha 

estratégico” (Poulantzas, 1978, p. 152, citado por Carnoy, 1994, p. 160), Poulantzas 

embasa-se no conceito gramsciano de hegemonia “[...] e o articula para o Estado” 

(Carnoy, 1994, p. 160). Nesse sentido, muito do que se discutiu na abordagem 

relacional examinada neste artigo guarda forte semelhança com as noções 

poulatzianas sobre o Estado e sobre o conflito social. Embora na essência o debate 
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brasileiro sobre a relação entre movimentos sociais e sistema político nos últimos anos 

tenha passado ao largo de categorias marxistas fundamentais (como “Estado 

capitalista”, “burguesia” e “classes sociais”), os pesquisadores ligados à chamada 

agenda relacional ofereceram uma interpretação amplamente calcada na ideia de que 

os movimentos sociais e outros atores oriundos da sociedade civil passaram a disputar 

posições no Estado (e, portanto, passaram a disputar o próprio Estado) e em suas 

diferentes arenas. Essa disputa teria se “iniciado” de forma mais incisiva desde a 

redemocratização do país, mas tornou-se muito mais intensa, por razões óbvias, com 

vitória de Lula para o executivo federal em 2002. O trânsito de ativistas rumo à 

ocupação de cargos na burocracia e inserção de vários militantes em espaços 

participativos seriam a representação essencial dessa atuação por dentro das 

instituições estatais.  

Para Poulantzas, todavia, a presença das classes dominadas no Estado 

não significa que elas tenham condições de disputar sua hegemonia em condições de 

igualdade com os grupos dominantes:  

 

[...] a existência das classes populares não se materializa no seio do 
Estado da mesma maneira que as classes e frações dominantes, mas 
de maneira específica. [...] Esse arcabouço [do Estado] consiste em 
mecanismos internos da relação de reprodução da relação 
dominação-subordinação: ela assegura a presença de classes 
dominadas em seu seio, embora exatamente como classes 
dominadas. Mesmo no caso de uma mudança da relação de forças e 
da modificação do poder de Estado em favor das classes populares, 
o Estado tende, a curto ou longo prazo, a restabelecer sob nova 
forma algumas vezes, a relação de forças em favor da burguesia. [...] 
As classes populares sempre estiveram presentes no Estado, sem 
que isso tenha modificado jamais alguma coisa no núcleo essencial 
desse Estado. A ação das massas populares no seio do Estado é a 
condição necessária para sua transformação, mas não suficiente 
(2000, p. 165; grifo no original).  

 

Ora, levada às últimas consequências, a análise de Poulantzas sobre a 

condição das classes dominadas no Estado nos levaria a adotar uma postura muito 

mais cautelosa no que tange às possiblidades de transformação política via ação 

institucional quando da chegada do PT à presidência da república em 2003. O 

profundo otimismo com que muitos pesquisadores interpretaram esse evento 

colaborou para que questões estruturais relacionadas ao funcionamento e à dinâmica 

do Estado fossem relegadas a segundo plano, apostando com demasiada expectativa 

em uma transformação social efetiva a partir do Estado.  

Claus Offe é outro autor que oferece contribuições relevantes no sentido 

da compreensão de problemas inerentes à estrutura do Estado capitalista. O modelo 

teórico desse autor talvez seja uma das mais bem-sucedidas tentativas em explicar 
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porque o Estado age da forma como age, ou seja, priorizando os interesses da classe 

burguesa em seu conjunto, atuando como se fosse um “capitalista global ideal” 

(pautado não pela lógica imediata da concorrência dos capitalistas individuais, mas por 

uma visão de conjunto e de longo prazo). Essa racionalidade do Estado capitalista se 

deve a um fator objetivo: para se auto reproduzir, o Estado precisa que a economia 

capitalista prospere. Tanto os governantes quanto os funcionários do quadro 

permanente (burocracia) “[...] sabem que precisam introjetar os interesses do capital 

para manter o financiamento do Estado e, portanto, a possibilidade de exercício do 

poder [...]” (Miguel, 2014, p. 150).  

A forma como a sociedade capitalista está estruturada desde a sua base 

implica em uma dependência estrutural do Estado para com o capital, ou seja, a 

própria sobrevivência material do Estado depende da arrecadação de tributos e, 

consequentemente, de um determinado nível de atividade econômica (Offe, 1997, 

citado por Miguel, 2014, p. 150). Em larga medida - embora não exclusivamente - a 

atividade econômica depende das decisões dos detentores do capital em relação ao 

nível de investimento na economia nacional. Dessa forma, como o Estado precisa 

garantir as condições materiais de reprodução do capitalismo tendo em vista sua 

própria reprodução, as instituições políticas operam de forma seletiva em relação a 

demandas que possam ameaçar o interesse da classe capitalista em seu conjunto 

(Hirsch, 2005, p. 169).  

Daí a relevância do conceito de seletividade das instituições políticas, um 

dos mais importantes na interpretação de Offe sobre o Estado (1984). Segundo a 

análise do autor, “[...] o sistema de instituições políticas possui uma seletividade 

própria, especificamente classista, correspondente aos interesses do processo de 

valorização” (1984, p. 147; grifo no original). Seletividade no sentido trabalhado por 

Offe significa a instituição de regras de exclusão, ou seja, independente do contexto, 

existe uma institucionalização de certo padrões decisórios em relação a quais 

interesses serão atendidos e quais sofrerão veto. Isso independe, inclusive, do 

governo em exercício, justamente por seu uma característica estrutural do Estado. O 

modelo teórico proposto por Offe dispensa qualquer tipo de relação direta entre os 

administradores do Estado e a classe burguesa: os empresários, a rigor, nem 

precisariam recorrer a práticas como o lobbie, pois os interesses capitalistas serão 

levados em conta justamente em razão da dependência estrutural do Estado (Miguel, 

2014, p. 150).  

Esse quadro configura um cenário no qual os interesses do Estado 

encontram correspondência com os interesses do processo de valorização do capital, 

o que confere ao Estado uma natureza de classe (Offe, 1984, p. 149). Vale reforçar 
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que o Estado não age desta forma por ser um instrumento ou um fantoche 

manipulável ao bel prazer da burguesia. Nesse sentido, aliás, Offe deixa claro que a 

seletividade das instituições não implica apenas em proteger a classe dominante de 

interesses externos (anticapitalistas) que por ventura venham a ameaçá-la, mas 

inclusive em resguardar a burguesia dela própria (leia-se, dos interesses corporativos 

e imediatos dos capitalistas individuais). Uma das funções mais relevantes do Estado 

consiste precisamente na “decantação” de um interesse de classe do conjunto da 

burguesia, algo que ela não é capaz de realizar por si própria. Como lembrado pelo 

próprio autor, a famosa fórmula do Manifesto Comunista de 1848 – o Estado moderno 

como um comitê responsável por gerenciar os negócios coletivos de toda a burguesia 

– já apontava claramente para isso (Offe, 1984, p. 148-149). 

Independente, portanto, dos grupos que estiverem ocupando postos no 

Estado, a discussão proposta por Offe sugere que os mecanismos protetores do 

interesse capitalista se encontram institucionalizados, o que acaba por inviabilizar uma 

transformação radical desde dentro do aparelho estatal. Nesse sentido, a vitória 

eleitoral de um partido de esquerda pode representar avanços importantes em alguns 

pontos, mas seus limites estão muito claros: “A mudança institucional é relevante, mas 

não esgota, nem garante, a mudança social” (Miguel, 2014, p. 159). Dentro da 

perspectiva analítica apresentada, como pensar, então, a relação entre os movimentos 

sociais e o Estado? 

 

3. Considerações finais: crítica à agenda relacional (para repensarmos a relação 
entre movimentos sociais e sistema político) 

 
Um dos pontos em que vários autores de peso no debate teórico nacional 

têm insistido é que as transformações no Estado brasileiro desde a sua 

redemocratização nos impedem de corroborar algumas concepções tradicionais em 

relação aos movimentos sociais e às suas formas de ação. Nesse sentido, a profunda 

imbricação entre os atores do mundo societal e da esfera político-institucional nos 

desautoriza a conceber os movimentos sociais como puros e simples outsiders, que 

estruturam sua relação com as instituições políticas apenas pela via do enfrentamento 

direito (Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006; Carlos, 2014; 2015; Silva e Oliveira, 2011; 

Tatagiba, 2011; Abers, Serafim e Tatagiba, 2014). 

De fato, a “tradicional” imagem dos movimentos como outsiders e, 

portanto, como atores desafiantes que não gozam de nenhum acesso à polity, parece 

não encontrar respaldo na realidade. Os ativistas sociais estabelecem relações 

complexas e multifacetadas com as agências estatais, combinando protesto e inserção 

institucional na sua interação com o ambiente político. Todavia, isso nos autoriza a 
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conceber os movimentos sociais como insiders? Quando eles passam a ter algum 

acesso ao Estado, deixam de ser atores eminentemente desafiantes para atuar de 

forma colaborativa com as autoridades? Entendemos que a problematização proposta 

por este artigo a partir das contribuições do neomarxismo recomenda maiores 

cuidados antes de retirar dos movimentos sociais o status de outsiders, uma vez que 

esse acesso que eles têm não se converte necessariamente em capacidade de 

direcionar a ação estatal conforme seus objetivos. A rigor, estar dentro do Estado não 

significa ter poder estatal. Isso vale não apenas para os militantes que passam a 

ocupar cargos na burocracia, mas inclusive para o partido que vence o pleito eleitoral. 

A ascensão de um partido como o PT à presidência pode acarretar (como acarretou, 

de fato) mudanças importantes na própria configuração institucional do Estado, mas 

não elimina e nem neutraliza suas estruturas fundamentais. O Estado é algo muito 

maior e mais complexo que o governo em exercício e seus quadros comissionados, o 

que reduz a possibilidade de transformação dessa engrenagem desde dentro. O caso 

brasileiro é apenas mais um a demonstrar que as possibilidades de uma efetiva 

transformação social tendo como caminho fundamental a ação por dentro do Estado 

são bastante reduzidas. 

Que fique claro: não somos contrários a uma abordagem relacional. O 

debate teórico sobre movimentos sociais e ação coletiva já avançou suficientemente 

para compreendermos que não há como negar os vínculos que entrelaçam os 

movimentos sociais ao sistema político. O que não concordamos é com a ênfase 

desmedida que vários pesquisadores de peso na literatura nacional conferiram à luta 

por dentro do Estado sem problematizar certos elementos que são centrais para a 

compreensão desse conjunto de instituições. Nas palavras de Miguel (2014, p. 161), 

“[...] a combinação entre a experimentação democrática posterior à Constituição de 

1988 e a chegada ao governo do Partido dos Trabalhadores, [...] deslocou fortemente 

o foco da mobilização política e das esperanças de transformação social para o interior 

do aparelho de Estado”. A literatura que se propôs a romper com as formulações 

dicotômicas do passado trabalhou explicitamente com a premissa de que o Estado 

está em disputa: e de fato, ele está, mas essa disputa se dá em termos profundamente 

desfavoráveis para os grupos subalternos. Desconsiderar esse fato é algo que 

prejudica em grande medida uma leitura mais realista desse cenário no qual os 

ativistas migraram em peso para dentro das instituições. 

Com isso, não estamos afirmando que os partidários da agenda relacional 

simplesmente ignoraram as assimetrias inerentes à disputa política na arena estatal. 

Abers e von Bülow, por exemplo, apresentam uma breve ressalva na conclusão de 

seu texto citado nesse artigo, apontando que os indivíduos quando ingressam no 
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Estado inserem-se em uma hierarquia que restringe sua autonomia de ação “[...] e que 

submete suas ações ao poder de veto de atores com uma lógica distinta [...]”, o que se 

aplica também aos militantes de movimentos sociais, que, inseridos nessa complexa 

teia relacional que é o Estado, podem passar “[...] a defender posições mais 

moderadas ou até contrárias à missão do movimento” (2011, p. 78). Silva e Oliveira, 

por sua vez, inserem uma nota de rodapé para explicar que há variações nas 

oportunidades de acesso aos diferentes setores do Estado/governo: “[...] enquanto 

alguns setores do Governo Lula eram considerados altamente permeáveis por certas 

organizações de movimentos sociais, outros eram avaliados como totalmente 

impermeáveis e, logo, adversários” (2011, p. 98; nota de rodapé). 

As duas citações nos remetem respectivamente às análises de Offe e 

Poulantzas, constituindo temas e problemas centrais no debate sobre o Estado. Mas, 

como se nota a partir de uma análise cuidadosa da literatura nacional referente ao 

tema, são justamente esses pontos mais centrais que estão relegados a segundo 

plano; não ignorados, mas apenas lembrados de forma discreta. Travar o debate que 

a agenda relacional se propôs a travar sem problematizar teoricamente o que é o 

Estado na sociedade capitalista, quais suas lógicas e dinâmicas de funcionamento e, 

portanto, quais as possiblidades de uma transformação mais incisiva das relações 

sociais a partir de uma ação política que tenha o Estado como foco, é algo bastante 

problemático e que pode, no nosso entendimento, gerar uma visão distorcida e 

insuficiente para uma compreensão mais realista da luta pela democracia em nossa 

sociedade.  
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III Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas. 30/05 a 

02/06/2017, UFES, Vitória (ES) 

ST 04 - Movimentos sociais em interação com o Estado: dinâmicas e efeitos. Sessão 

05 | Estado, Governos, Oportunidades e Repertórios 

Circuitos de intermediación política Estado-Movimientos Sociales. Pensando la 

política luego del giro progresista 

Alvaro Martos (FLACSO-México)1. 

Resumen: Este trabajo busca comprender las transformaciones en las mediaciones 

Estado-Sociedad en el contexto del giro conservador, tomando como actores 

principales a los movimientos sociales en Argentina y Brasil. Partiendo de la teoría de 

la intermediación política nos enfocamos en las interfaces socio-estatales y los 

repertorios de interacción sociedad-Estado. Como argumento de interpretación se 

sostiene que allí donde las relaciones en la interfaz y los repertorios de interacción 

institucional son más cooperativos y están más institucionalizados, frente a un cambio 

de gobierno (de signo político contrario), los circuitos de intermediación adquirirán un 

carácter discontinuo y las estrategias de los movimientos sociales se verán 

desfasadas con respecto al ciclo político-institucional. Mientras que en el caso donde 

las relaciones y los repertorios son más conflictivos y menos institucionalizados, frente 

a un cambio de gobierno, la intermediación mantendrá continuidad, basada en 

estrategias de conflicto seguidas de negociación, permitiendo a los movimientos mayor 

efectividad para interponer demandas 

Palabras clave: Repertorios de interacción sociedad-Estado; Interfaces socio-

estatales, Movimientos-sociales; Giro a la derecha 

Introducción: De la década en movimiento al giro a la derecha. 

América Latina experimenta en la actualidad un proceso de agotamiento del ciclo 

político inaugurado a comienzos de la década pasada, que se inició con la llegada al 

poder mediante elecciones democráticas, de un conjunto de gobernantes que se 

caracterizaron, con diferentes grados de intensidad y matices, por el rechazo (al 

menos en el plano discursivo) a las políticas y políticos neoliberales que les 

                                            
1
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precedieron, la recuperación de las capacidades de intervención del Estado, una 

activa política en el plano socio-laboral y el desarrollo de nuevos vínculos con los 

movimientos sociales. 

Los formatos de cooperación y conflicto entre los movimientos sociales y los Estados 

se dieron principalmente a través de los partidos políticos en el poder, pero también 

por medio de otras novedosas mediaciones (consejos populares, consejos de política 

pública, comités consultivos, conferencias nacionales, espacios de co-gestión, 

organismos de control social, etc.) que fueron delimitando un conjunto de interacciones 

que caracterizaron los vínculos Estado-Movimientos Sociales en los diferentes países 

de la región.  

Bajo esta nueva matriz socio-política, las organizaciones populares se convirtieron en 

actores claves del proceso. A través de diferentes modalidades de integración, 

articulación y conflicto, pasaron a ser una parte insoslayable en la construcción de la 

gobernabilidad democrática del nuevo siglo, en lo que se denominó "una década en 

movimiento" para los sectores populares (Modonessi y Rebón 2011) 

En el caso de Brasil, la llegada de Lula de Silva  al poder (2003-2010), de la mano del 

Partido de los Trabalhadores (PT), fuertemente aliado al movimiento sindical por 

medio de la Central Única dos Trabalhadores (CUT) y organizaciones como el 

Movimento Sem Terra (MST), el Fórum Nacional da Reforma Urbana (FNRU) y el 

Movimiento Sanitarista, entre otros, marcó un hito en la configuración de las relaciones 

entre los actores estatales y societales, abriendo espacios para la participación y 

ampliando las posibilidades de acceso e incidencia de los movimientos sociales sobre 

el Estado (Avers, Serafim y Tatagiba 2014:316).  

En el caso de Argentina, la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) abrió un nuevo 

marco de oportunidades para un conjunto de organizaciones, que a partir de la 

identificación con el proyecto político del mandatario, se constituyeron en bases de 

apoyo clave para la construcción política de espacio kirchnerista. Estos acercamientos 

se basaron en un conjunto de políticas, gestos y discursos que incluyeron la no 

represión de la protesta social, la reivindicación de la militancia como forma de acción 

política, el rescate de los derechos humanos como política de Estado, la convocatoria 

a las organizaciones sindicales, de trabajadores desocupados y de derechos humanos 

en los primeros meses de gestión y el aislamiento de las organizaciones que se 

posicionaron como opositoras (Retamozo 2011).  
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Sin embargo llegando de la segunda década del 2000 se comienza a percibir las 

primeras tendencias que anuncian el fin de una etapa dentro del ciclo progresista. Las 

protestas masivas en contra de Dilma en Brasil (2013) y Cristina Fernández de 

Kirchner en Argentina (2012) emergieron como señales evidentes de la disminución en 

la capacidad de articular las demandas de los diferentes grupos en la sociedad en un 

mismo proyecto político, con la consecuente pérdida de capacidad hegemónica de las 

fuerzas política en el poder. 

Este agotamiento de ciclo político se tradujo en un progresivo estrechamiento de los 

canales de intermediación no-contenciosos entre los movimientos sociales y el Estado 

y la llegada al poder de gobiernos posicionados a la derecha del espectro político, con 

la elección de Mauricio Macri en Agentina y de Michel Temer en Brasil tras el juicio 

político a Dilma Rooussef. Este nuevo escenario político, obligó a las organizaciones 

de los movimientos sociales a recrear sus repertorios de interacción con un Estado 

ahora conducido por fuerzas antagonistas y opuestas a sus proyectos políticos. 

Teniendo en cuenta este panorama, este trabajo ensaya algunas respuestas a la 

pregunta ¿Cuáles son las formas de relacionamiento entre el Estado y los 

movimientos sociales en Brasil y Argentina en el marco del giro a la derecha? La 

hipótesis que proponemos busca rescatar el papel de las trayectorias históricas y la 

creatividad de los actores sociales y estatales en la construcción de sus interacciones 

y establece que allí donde las interacciones entre los movimientos sociales y el Estado 

estuvieron menos institucionalizadas, las repuestas de los movimientos combinaron 

repertorios de acción directa que abrieron paso a mesas de negociaciones puntuales 

con posibilidades de incidencia; mientras que donde las interacciones entre 

movimientos sociales y Estado estuvieron más institucionalizadas, las respuestas de 

los movimientos se centraron en la acción directa y tuvieron menor posibilidad de 

incidencia. 

¿Cómo comparar relaciones movimientos sociales y Estados? Trayectorias de 

interacción y contextos de comparación. 

Las relaciones entre el Estado y los movimientos sociales han dado lugar a una amplia 

bibliografía, principalmente desde la teoría de los movimientos sociales de la corriente 

norteamericana (Jenkins y Klandermans 1995; Giguni, McAdam y Tilly 1998; McAdam, 

Tarrow y Tilly 1996; Goldstone 2003, Petras y Veltmeyer 2005). Estos estudios, en su 

mayoría influidos por la obra de Tilly (1978), parten de la definición de movimientos 
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como actores contenciosos fuera del sistema institucional y como desafiantes al 

mismo (challengers) y con un énfasis en la comparación histórica como método 

privilegiado para la identificación de mecanismos y procesos causales. 

Estos abordajes proponen un gran número de tipologías de relacionamiento entre 

Estado y movimientos sociales mediadas por terceras categorías como cambio social, 

poder, régimen político, partidos políticos y democratización, entre otras. Dentro de 

esta variedad de enfoques rescatamos para este trabajo la propuesta de Abers, 

Serafim y Tatagiba (2014). Las autoras, partiendo del concepto de Tilly de “repertorios 

de contención” (repertories of contention) proponen la noción de “repertorios de 

interacción Estado-Movimientos Sociales” como forma de abordaje las relaciones 

contenciosas, pero también las dinámicas de cooperación entre los actores. Esto les 

permite captar las rutinas de interacción que los movimientos practican tanto desde 

fuera del Estado como desde el propio andamiaje institucional del aparato estatal. A 

partir de este concepto las autoras identifican al menos cuatro rutinas: i) Protestas y 

acción directa; ii) participación institucionalizada; iii) políticas de proximidad (lobby) y; 

iv) ocupación de cargos en la burocracia estatal. 

La noción de repertorios de interacción nos ofrece una herramienta analítica que 

permite evaluar las estrategias de los movimientos en su relación con el Estado y 

posibilitando su comparación entre los casos de Brasil y Argentina, más allá de sus 

diferencias. Por su parte el análisis histórico y la hipótesis relacionada a la 

institucionalización de los repertorios esbozada en la introducción, nos permitirán 

construir los contextos de interacción en cada país, destacando las diferencias en 

cada uno de los casos y sus efectos sobre las respuestas de los movimientos frente al 

giro a la derecha. 

Brasil y el modo petista de gobernar a los movimientos sociales 

La llegada al poder del de Lula da Silva en 2003 abrió un marco de oportunidades para 

las acción política de los movimientos sociales desde posiciones más favorables en 

comparación con las décadas anteriores. Un factor clave para entender esta apertura 

fue la plataforma partidaria ofrecida por el PT. Este partido, nacido al calor de las 

luchas obreras de los 80 en Brasil, mantuvo a lo largo de su trayectoria una afinidad 

política con los sectores populares de la población y sus organizaciones, 

principalmente con las expresiones sindicales, eclesiásticas de base, rurales y 

urbanas.  
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Durante los años 90, el PT conquistó un amplio conjunto de municipios vía elecciones, 

en donde implementó novedosos formatos de participación social que delinearon lo 

que se conoció como el “modo petista de gobernar”, basado en la articulación de la 

sociedad civil con la sociedad política a través de innovaciones democráticas como los 

presupuestos participativos, consejos populares, consejos de políticas públicas y 

planes directores participativos a nivel local (Abers, Serafim y Tatagiba 2014; De Paiva 

Bezerra 2014; Bittar 1992). Bajo este modelo, los prefeitos a nivel local (alcaldes) y las 

organizaciones populares fueron delineando un conjunto de repertorios de interacción 

que marcaron el esquema de relaciones entre el partido y los movimientos. 

Estas experiencias desarrolladas durante los 90, sirvieron de piso básico para delinear 

las expectativas y orientaciones estratégicas de las organizaciones a comienzos de la 

década siguiente, frente al nuevo presidente electo Lula da Silva (2003-2010). Sin 

embargo, la llegada al poder del PT, se dio en un marco de alianzas mucho más 

amplio y que incluía a grupos de la derecha conservadora representados por el Partido 

Liberal (PL). Esto colocó a los movimientos populares en una encrucijada, en tanto su 

principal interlocutor en el gobierno combinaba una historia de luchas sociales 

compartidas y la presencia de funcionarios e intereses antagónicos al proyecto político 

de las organizaciones. Esta tendencia se pronunció con la llegada de su sucesora 

Dilma Roussef (2011-2016), quien llevó como vice-presidente a Michel Temer del 

Partido del Movimiento Democrático Brasilero de centro derecha, quien  era percibida 

como una tecnócrata menos comprometida con el tipo de negociación abierta que Lula 

llevaba adelante durante su gestión (Abers, Serafim y Tatagiba 2014). 

A lo largo del periodo 2000-2016 los tipos de repertorios de interacción tomaron las 

siguientes características: 

 Protestas y acción directa: Contrario a la hipótesis que afirma que en 

presencia de gobiernos aliados las protestas de las organizaciones populares 

disminuyen, lo que se observa es un cambio en los sentidos de la acción directa. En 

Brasil esto se tradujo en dos tipos principales de movilización: i) protestas para abrir o 

retomar negociaciones y; ii) protestas como parte del ciclo de negociación (Abers, 

Serafim y Tatagiba 2014: 332) Una de las principales protagonistas de este ciclo de 

protestas fueron las movilizaciones sindicales. Visto desde una perspectiva de largo 

plazo, se observa un descenso en la cantidad de huelgas y paros en relación a los 

años 80’s y 90’s, sin embargo se mantienen constantes a lo largo del mandato de Lula 
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(2003-2010), para comenzar a ascender durante el periodo  de Dilma (2010-2013), 

llegando a su pico máximo en 2013 (Gráfico 1). 

Grafico 1: Paros sindicales 1984-2013  en Brasil. 

 

Fuente: DIESSE 2015 

Las principales demandas del movimiento sindical se situaron en un principio en el 

contexto de la reforma previsional propuesta por el PT a comienzos del mandato de 

Lula. Esto generó procesos de interacción basados en el conflicto que favoreció la 

conformación de articulaciones gremiales (Coordinación Nacional de Luchas-

CONLUTAS) por fuera de la central hegemónica (CUT) aliada al gobierno. Sin 

embargo, a pesar de estas manifestaciones las principales expresiones sindicales se 

dieron bajo el liderazgo de la CUT y Forca Sindical. Las demandas se concentraron en 

defensa de la política de crecimiento económico como forma de ampliar los empleos y 

en contra de la política de tasas de interés altas del Banco Central y con 

organizaciones por fuera de la CUT, para la reducción de la jornada de trabajo, en 

defensa de la ratificación del convenio 151 de la OIT (relativo a la negociación 

colectiva en el sector público) y en defensa del poder adquisitivo del salario  (Leher, 

Coutinho da Trinidade, Botelho Lima y Costa 2010). 

A estas movilizaciones sindicales basadas en el formato de huelga, se le agregan los 

cortes de ruta, ocupaciones de tierra improductiva, caravanas, campamentos, marchas 

anuales, marcha de mujeres (Marcha das Margaridas), ocupación de oficinas públicas 

y de la cámara de diputados en 2006 por los movimientos rurales (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra-MST, Movimento de Libertação dos Sem-Terra-MLST, Vía 
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Campesina, Movimento das Mulheres Camponesas-MCC, Movimento dos Pequenos 

Agricultores-MPA, Comissão Pastoral da Terra-CPT, Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura-CONTAG, entre otros) que presionaron fuertemente a 

los gobiernos de Lula y Dilma para el cumplimiento de la reforma agraria integral. 

Otros protagonistas de los repertorios de protestas y acción directa fueron los 

movimientos de vivienda (Movimiento dos Trabalhadores sem Teto-MSTS) y el 

Movimiento de afectado por las represas (Movimento dos Atingidos por Barragens) 

(Simionatto, Rodrigues Costa, Aparecida de Azevedo, Mendes, Vera y Ribeiro 2011). 

 Participación institucionalizada: Este tipo de repertorios se caracterizó en 

Brasil por el uso de mecanismos de innovación democrática, fundamentalmente a 

través de los presupuestos participativos, los consejos de política pública y las 

conferencias nacionales (Abers, Serafim y Tatagiba 2014) y en menor medida a través 

de consultas y audiencias públicas. La participación en estos espacios se ajusta a las 

reglas definidas por la ley y por los canales oficiales de diálogo que tienen el propósito 

específico de influir en la toma de decisiones sobre políticas públicas sectoriales. 

El desarrollo de este tipo de espacios en Brasil ha sido una de las marcas del modo 

petista de gobernar a nivel federal, destacándose el hecho de que entre 2002 y 2010 

hubo un notable aumento de los programas y órganos de gobierno que contaban con 

espacios de participación institucionalizada (Gráfico 2) y el crecimiento de las 

interfaces socioestatales de carácter más institucionalizado y de participación 

colectivizada en forma de consejos, audiencias y consultas públicas (de 27,2% a 45% 

en 2010) (Gráfico 3). 

Gráfico 2: Programas y  órganos con 

interfaces por año 

Gráfico 3: Tipos de interfaces por año 
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Fuente: Pires y Vaz 2014 

 

Las principales áreas de política donde se desarrollan estos formatos de participación 

entre 2002 y 2010 fueron  en protección y promoción social [35,1%] (educación, salud, 

asistencia social, protección de minorías y garantía de derechos), infraestructura 

[32,5%] (productiva, servicios públicos, transporte, energía, telecomunicaciones, etc.), 

desarrollo económico [16,1] y medio ambiente y recursos naturales [16,3] (Pires y Vaz 

2014). 

Sin embargo, bajo el gobierno de Dilma Roussef, este impulso se detuvo y la agenda 

participativa del PT perdió fuerza. Uno de los principales factores explicativos tiene 

que ver con la ampliación de la coalicion gobernante hacia sectores de la derecha 

conservadora. Estos mismos sectores fueron los que votaron en contra del Sistema 

Nacional de Participación, por considerarla una iniciativa “bolivariana” y “autoritaria” 

que buscaba suplantar las funciones del poder legislativo (Gómez Bruera 2015). 

 Política de proximidad: Este modelo de interacción asociado al lobby se 

desarrolló en Brasil a partir de los contactos personales entre los miembros de las 

organizaciones y los gobernantes en el poder ejecutivo y en menor medida en el brazo 

legislativo del Estado. La mayoría de los veces estos contactos prescinden de las 

mediaciones institucionales y ocurren en el terreno de la informalidad. 

En Brasil este tipo de interacciones fue clave en la promoción de las reformas en 

materia de salud (creación del Sistema Único de Salud-SUS), la aprobación del 

Estatuto de las Ciudades y el Estatuto de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, entre otros (Avers, Serafim y Tatagiba 2014). Además fueron claves en 

los momentos de apertura de espacios más institucionalizados y formales de 

participación cuando el gobierno se convirtió en aliado, en los momentos en que la 

coyuntura política se volvía desfavorable para las manifestaciones públicas y cuando 

los canales institucionales se estrechaban.  

 Ocupación de cargos en la burocracia pública: Muchos de los movimientos 

brasileros habían transitado los años 90 ganando experiencia en la gestión pública a 

través de la ocupación de puestos claves en las oficinas a nivel municipal de la mano 

del PT. Con la llegada de Lula al Estado, esta tendencia se profundizó y posibilitó 

además las políticas de proximidad arriba descritas. 
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El estudio de D’Araujo (2009), demostró empíricamente cómo más del 40% de los 

cargos de Dirección y Asesoramiento Superior (DAS) de los niveles 5 y 6 (cargos 

promovidos por el presidente y de los de mayor niveles de importancia en la 

administración pública federal) tenían algún tipo de filiación en organizaciones 

sindicales o sociales. Entran en estos niveles los jefes de gabinete de ministros del 

Estado, los directores de departamenteos, consultores jurídicos, secretarios de control 

internos y subsecretarios de planeación, presupuesto y administración. Esto se 

replicaba a su vez para los cargos de naturaleza especial (NES)2 pero en menores 

proporciones.  

Tabla 1: Relación funcionarios y organizaciones político-sociales. 

 

Fuente: D’ Araújo 2009 

En el gobierno de Dilma, estas tendencias fueron a la baja, en tanto la coalición 

gobernante incorporó miembros de partidos de tradiciones opuestas a las de los 

movimientos populares y el propio perfil de Roussef estaba más asociado al ala 

tecnocrática del PT. 

Argentina entre la transversalidad y la radicalización particularista. 

La llegada de Kirchner (Frente para la Victoria-FPV) al poder estuvo marcada por una 

debilidad de origen, al convertirse en presidente con sólo el 22,24% de los votos 

(como resultado del retiro del candidato Menem en el ballotage, lo que le dio la victoria 

al candidato del FPV con los votos de la primera vuelta). En aras de construir la 

legitimidad faltante, Kirchner articuló un discurso centrado en la normalización del país, 

                                            
2
 En México conocidos como cargos de confianza. 
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la inclusión social y la recuperación del Estado como centro de articulación política, 

combinado con una apertura hacia los diferentes sectores que habían sido 

protagonistas en las calles de las protestas del 2001.  

Para los grupos vinculados a los movimientos sociales y políticos de trabajadores 

desocupados, trabajadores sindicalizados y organizaciones derechos humanos, el 

gobierno ofreció un conjunto de políticas, gestos y discursos que apelaban a la 

identidad nacional y popular a través de la construcción de un enemigo en común con 

los movimientos: el neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, la dictadura 

militar, las empresas privatizadas, la clase política corrupta, la justicia ineficiente y las 

diferentes corporaciones, entre otras (Retamozo 2011:15) 

El kirchnerismo abriendo una nueva etapa en la política, re-estructuró el campo multi-

organizacional de los sectores populares y “ofreció una oportunidad identitaria que 

favoreció que determinadas organizaciones repensaran su relación con el gobierno, 

empezaran a reconocerse kirchneristas y revisaran su estrategia de articulación 

política” (Natalucci 2014:6). Esto terminó por diferenciar un espacio organizacional 

estructurado alrededor de la figura de Kirchner, dividido entre quienes lo apoyaban y 

quienes los criticaban, donde ninguna organización quedó sin tomar posición. 

De esta manera el kirchnerismo como orden político hegemónico supo construir un 

conjunto de repertorios de interacción hacia los sectores populares y sus 

organizaciones, que fueron desde el proyecto de la “transversalidad” mediante la 

articulación de un amplio conjunto de intereses y organizaciones, hasta la 

radicalización particularista (a partir de mediados del 2008) a través de la explotación 

de la identidad con el gobierno y la ruptura de alianzas previas (Cantamutto 2015). En 

este recorrido los principales tipos de repertorios de interacción socio-estatal tomaron 

las siguientes características. 

Protestas y acción directa: 

La dinámica de las protestas en Argentina experimentó un ascenso en la primera 

etapa del kirchnerismo para luego a partir de 2005 descender. Esto nos señala que, a 

pesar de la llegada de un gobierno visibilizado por algunos sectores como un aliado 

dentro del Estado, el repertorio contencioso se incrementó.  
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Fuente: Pereyra, Pérez y Schuster 2015) 

El periodo 2003-2005 se identifica como el de transición de la crisis y estuvo signado 

por la desconfianza de muchas de las organizaciones populares y por la apertura de 

un marco de oportunidades políticas en el cual los movimientos forjaron un repertorio 

basado en la protesta como mecanismo de interposición de demandas que el gobierno 

accedía al menos a escuchar.  

A partir de 2005, con la victoria del partido oficial en las elecciones intermedias y la 

recuperación de la conducción del partido justicialista por parte de Kirchner, las 

acciones directas comienzan a descender. Esto sumado a la recuperación económica 

y la ampliación de los niveles de consumo generó un trasvase del peso de los actores 

no sindicalizados, que habían sido protagonistas de las luchas por el trabajo, hacia los 

actores del movimiento obrero-sindical. Esto genera un descenso de las acciones 

directas y un incremento de las acciones indirectas (negociaciones colectivas 

auspiciadas por el Estado), modificándose también las demandas que pasaron del 

orden político al orden corporativo, vinculado al mundo de los asalariados (Antón, 

Cresto, Rebón y Salgado 2010).  

Hacia finales del periodo, de manera similar a la de Brasil, comienzan a adquirir 

relevancia otras demandas vinculadas a los escándalos de corrupción, la problemática 

del medioambiente y la seguridad. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 343



12 

 

Participación institucionalizada: En Argentina los espacios de participación 

institucionalizada tienen mucho menor desarrollo que en Brasil. Las experiencias de 

presupuestos participativos son marginales y no existe un punto de comparación con 

las interfaces socio-estatales en forma de consejos, conferencias y consultas públicas 

del país vecino. En lugar de estas dinámicas existe un patrón de negociaciones 

puntuales y coyunturales, la mayoría de las veces precedido de movilizaciones y 

acciones directas como parte del mismo ciclo de negociación. 

Una de las hipótesis que explica el bajo desarrollo de estos repertorios de interacción 

socio estatal, se encuentra en las gramáticas políticas subyacentes a los diferentes 

grupos de organizaciones del movimiento popular (Natalucci 2014). Bajo la matriz 

movimentista, el uso del lenguaje de derechos y la auto-concepción de las 

organizaciones en realción con el Estado como un puente entre las bases y las 

instituciones gubernamentales, permitió que un amplio conjunto de organizaciones 

capitalizaran las vías institucionales de un gobierno que consideraban aliado, tomando 

como referencia el peronismo y su componente estatal. 

Dentro de los espacios de esta repertorio, las políticas socio-laborales y 

específicamente el “Programa Argentina Trabaja”, se constituyeron en los principales 

canales institucionales de participación a partir de 2009. Mediante este espacio, las 

agrupaciones se agenciaban recursos destinados a la conformación de cooperativas 

de trabajo para labores de obra pública, con los cuales financiaban sus proyectos 

organizativos. Sin embargo, la priorización de las autoridades locales en la 

implementación, puso en una posición de subordinación a la mayoría de las 

organizaciones y sus bases beneficiarias del programa, en una disputa por controlar el 

territorio desde el aparato político del Partido Justicialista (Natalucci, Schuster, Pérez y 

Gattoni 2013). 

Política de proximidad: Esta fue la estrategia por excelencia de muchas de 

las organizaciones que conformaron el “bloque oficialista” de organizaciones, es decir, 

aquellas que por su afinidad político e ideológica con el gobierno y su inscripción en la 

gramática movimientista, desarrollaron un conjunto de lazos con funcionarios de los 

deferentes niveles del Estado. A través de estas relaciones personales, las 

organizaciones del movimiento social lograban “brincar” la mayoría de las vías 

institucionales y acceder a recursos de forma más o menos directa.  
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Este tipo de relaciones se fundamentaron en el estilo del propio Kirchner quien planteó 

una política de acercamiento a los principales liderazgos de los movimientos sociales, 

sobre todo con el denominado “triunvirato piquetero” compuesto por la Federación 

Tierra y Vivienda-FTV, el Movimiento Evita y Libres del Sur, a lo cuales posteriormente 

se les incorporó el Frente Transversal. Esto le permitió al gobierno habilitar nuevos 

canales de negociación y disminuír la presión en las calles, estableciendo vías de 

comunicación de forma directa con las principales dependencias del gobierno, 

funcionando como “una mesa de cuatro patas, que articuló la relación con el lider 

político y coordinó acciones de forma conjunta” (Boyanovsky Bazán 2010: s/p) .  

Este repertorio combinado en un principio con el de ocupación de cargos, se fue 

haciendo cada vez más frecuente a medida que la lógica de la radicalización 

particularista avanzaba, bloqueando el acceso a la competencia de los principales 

líderes de los movimientos oficialistas a cargos de elección popular. Frente al fallido 

intento de lanzar una tendencia dentro del partido justicialista (Natalucci 2014b) y el 

papel relegado dentro de las disputas políticas partidarias, las organizaciones 

buscaron dar el “salto a la política” (Natalucci 2014) lo que las obligó a explotar las 

redes personales de influencia entre las principales figuras del gobierno y en cada uno 

de los ministerios. 

Ocupación de cargos en la burocracia pública: A diferencia del PT, el 

kirchnerismo carecía de base social antes de asumir el gobierno y su relación con los 

movimientos populares era endeble, en tanto muchos de ellos lo consideraban parte 

de la vieja política. En su acercamiento a estos sectores, Kirchner incorporó a distintos 

liderazgos de los movimientos sociales en diferentes puestos del gobierno nacional y 

en algunas provincias, pero sin que esto alterara la relación de subordinación de los 

movimientos aliados sobre la estructura del partido justicialista. 

Una de las organizaciones que más utilizó este repertorio de interacción socio-estatal 

fue el Movimiento Evita. Su líder, Emilio Pérsico, comenzó ocupando puestos de 

asesoría en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y a partir de ese espacio 

comenzó a posicionar a otros líderes de su misma organización no sólo en el poder 

ejecutivo provincial (principalmente en las áreas de asistencia y desarrollo social) sino 

también en el poder legislativo. A comienzos del 2006, Pérsico afirmaba: “Ya perdí la 

cuenta de los compañeros del MTD Evita que son funcionarios en Provincia, Nación, 

que son diputados nacionales, senadores. Miro los que éramos y los que somos ahora 

y me da miedo” (Diario El Día 02/01/2006). 
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Sin embargo, como describimos arriba, los movimientos experimentaron un 

límite en este repertorio, en tanto, el partido justicialista priorizó otros sectores a la 

hora del armado de las listas electorales. Este salto fallido a la política, trajo una serie 

de descontentos que se fueron profundizando a medida que avanzaba la lógica de la 

radicalización particularista del orden político kirchnerista. Esto se manifestó en la 

creación de la organización “La Cámpora”, que dependiendo directamente del 

liderazgo de Néstor y luego de Cristina, fue desplazando de la disputa política a los 

líderes de los movimientos que acompañaron al gobierno. 

A esto se le sumaba la diversidad y solapamiento de lógicas que se combinaban en la 

práctica política de los movimientos a la hora de interactuar con el Estado (a nivel 

nacional y local) y el partido: 

“La lógica de la administración pública con sus imperativos de eficiencia y 

optimización en la gestión de recursos que afecta a las cuestiones de coordinación 

entre niveles de gobierno;  

La lógica del control territorial de los aparatos partidarios orientados a 

incrementar su poder electoral y al mantenimiento de sus burocracias y ;  

La lógica de la institucionalidad local con crecientes demandas de mayores 

espacios de participación y representación por parte de las organizaciones de base 

territorial surgidas en el proceso de movilización” (Natalucci, Schuster, Pérez y Gattoni 

2013:154). 

El giro a la derecha y las primeras reacciones de los movimientos frente al 

cambio. 

Si bien las condiciones en la que sucedieron los cambios en Argentina y Brasil difieren 

tanto en su desarrollo temporal, como en las vías institucionales que siguieron, ambas 

comparten en común un cambio en sentido regresivo para los intereses de las bases 

de apoyo de los gobiernos que los sucedieron y de los movimientos sociales que 

arriba describimos. El giro a la derecha importó a su vez modificaciones en las 

estructuras estatales basado en la contracción del aparato estatal y de su capacidad 

de intervención en áreas de servicios básicos como salud, educación y asistencia 

social. Esto trajo consigo nuevas formas dinámicas de interacción entre el Estado y los 

movimientos sociales. 
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En Brasil, el proceso de juicio político a Dilma se desenvolvió entre diciembre de 2015, 

cuando se autoriza el inicio del proceso y el 31 de agosto de 2016 cuando se nombra 

a Temer como Presidente. Durante ese lapso de tiempo se sucedieron masivas 

manifestaciones a favor y en contra del juicio político, que se activaron con mayor 

virulencia luego de que Temer asumió y comenzó a ejecutar un plan de gobierno 

caracterizado por una serie de medidas ortodoxas destinadas a achicar el gasto 

público y reducir el déficit fiscal. 

Estas incluyeron un conjunto de iniciativas que afectaban directamente a las bases de 

las principales organizaciones, siendo el congelamiento del gasto público por los 

próximos 20 años mediante la enmienda constitucional número 95 de diciembre de 

2016 una de las más graves. A esto se le sumaron recortes en los programas Bolsa 

Familia (asistencia social), Minha Casa Minha Vida (vivienda popular), la reforma del 

sistema previsional y una nueva ley de flexibilización laboral. 

Frente a esto los movimientos sociales han encarado estrategias de unidad mediante 

la conformación de dos grandes agrupaciones: El Frente Brasil Popular y el Frente 

“Povo sem Medo”. Dentro de estos frentes han primado estrategias defensivas a la 

hora de interactuar con el gobierno, priorizando los repertorios de interacción 

vinculados a la protesta y la acción directa, pero sin capacidad de frenar las medidas 

impuestas por el gobierno. 

Esta debilidad se explica en gran parte por la pérdida de interlocutores en el plano 

institucional, tanto en los niveles locales, estales y federales y por el retraimiento de 

los espacios de participación institucional. A su vez, la coalición de partidos en el 

poder legislativo ha permanecido aislada de los reclamos de las organizaciones de los 

movimientos sociales, priorizando la agenda de los sectores conservadores de la 

sociedad política. 

Esto ha impedido a los movimientos que alguna vez estuvieron ligados al PT, re-

convertir sus repertorios de interacción hacia caminos más efectivos en términos de 

incidencia. La primacía del repertorio de participación institucional y la ocupación de 

cargos en la burocracia parecería haber dejado a los movimientos aislados del sistema 

político y con bajas posibilidades de incidir en el campo estatal, frente a una nueva 

configuración en sus aparatos, instituciones y elites gobernantes de derecha. 

En Argentina la temporalidad de la transición siguió el calendario electoral y luego de 

las elecciones en octubre de 2015, Macri asumió como presidente en diciembre del 
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mismo año. De manera similar a la de Brasil el gobierno emprendió un programa de 

ajuste fiscal combinado con una devaluación de más del 30%, lo que impacto 

negativamente en el valor real de los salarios y disparó un proceso inflacionario que 

agravó aún más la situación. A esto se le sumó una política de seguridad fuertemente 

represiva que priorizó la circulación por sobre el derecho a la protesta. 

En este marco de oportunidades, las organizaciones de los movimientos sociales 

encararon una doble estrategias basada en la acción directa y la protesta por un lado y 

la profundización de las políticas de proximidad con aquellos componentes del Estado 

con los cuales o había una relación previa (principalmente en el poder legislativo) o se 

abrió mediante la protesta.  

Esto se combinó a su vez con la apertura de algunos espacios de negociación puntual, 

que le permitieron a los sectores con mayor capacidad de movilización y destrezas en 

el ámbito institucional lograr la aprobación de la ley de Emergencia Social. Esta nueva 

reglamentación prorroga el estado de emergencia social hasta el año 2019 y establece 

un refuerzo adicional de las partidas, en unos 30.000 millones de pesos, para lo cual 

se autoriza al jefe de Gabinete a hacer las reasignaciones presupuestarias que 

garanticen los fondos necesarios. La ley dispone además la creación del "Consejo de 

la Economía Popular y el Salario Social", que estará integrado por un representante 

del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de 

Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro 

respectivo. (Diario La Nación 14/12/2016) 

Este avance por parte de las organizaciones se ha visto capitalizado principalmente 

por el Movimiento Evita, que a través de una combinación exitosa de repertorios de 

interacción con un fuerte peso en las políticas de proximidad, ha garantizado recursos 

para su organización y las bases que lo componen, en un marco contrario a los 

intereses de la mayoría de las organizaciones populares (Página 12 28/11/2016). 

Conclusiones 

Los diferentes contextos y la trayectoria de cada uno de los repertorios de interacción 

en Brasil y Argentina han marcado las diferentes dinámicas de reacción al giro a la 

derecha por parte de los movimientos. La siguiente tabla resume la comparación. 

Repertorio/País Brasil Argentina 
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Protestas y acción 

directa 

Constante hasta 2013 y 

luego en ascenso 

En ascenso hasta 2005 y luego 

en baja. Repunte en 2012 

Participación 

institucionalizada 

Alto desarrollo de interfaces 

en variados formatos y 

temas 

Bajo desarrollo, centrado en 

políticas sociales. 

Políticas de 

proximidad 

Utilizadas como mecanismo 

para abrir espacios más 

institucionales 

Utilizadas como forma de 

interacción principal. Lógica 

movimentista del peronismo. 

Ocupación de 

cargos en la 

burocracia pública 

Trayectoria con el PT a 

nivel municipal y fuerte 

desarrollo durante el primer 

y segundo gobierno de 

Lula. Con Dilma disminuye 

Desarrollo mediano, 

principalmente en la provincia 

de Buenos Aires. Luego son 

desplazados por grupos 

oficiales del kirchnerismo y del 

partido justicialista 

Reacción frente al 

giro a la derecha 

Movilizaciones defensivas 

con baja capacidad de 

incidencia 

Movilizaciones defensivas y 

más política de proximidad. 

Resultados institucionales. 

 

Los resultados a primera vista se presentan de forma paradójica. En Brasil donde los 

repertorios de participación institucionalizada han tenido un desarrollo mucho más 

fuerte que en Argentina, frente al giro a la derecha dichos mecanismos parecen ser 

poco efectivos para resistir y adaptarse a los nuevos cambios en política. En 

Argentina, a pesar de no contar con muchos espacios formales de participación, 

ciertos sectores de los movimientos aún tienen capacidad para negociar y conseguir 

concesiones vía políticas de proximidad y acciones directas y protestas. 

Los nexos causales entre el desarrollo de ciertos tipos de repertorios y las reacciones 

frente al giro a la derecha aún no han sido descubierto y requieren de mayor 

investigación, sin embargo este trabajo aporta en señalar una paradoja que 

contraviene buena parte de la teoría contemporánea de la democracia, relacionada a 

la mejora de la calidad de la democracia y el desarrollo de instituciones. Los casos de 

Brasil y Argentina nos muestran que la institucionalización de la participación puede 

orientar las prácticas de los movimientos frente al Estado cuando está dirigido por 

Anais III Encontro PDPP -  Página 349



18 

 

gobiernos considerados como aliados, pero esto no asegura que esos espacios 

institucionales provean oportunidades para la incidencia frente a gobiernos de otro 

signo. Y también que a pesar de la falta de institucionalización de la participación, 

otros repertorios como las políticas de proximidad combinada con acción directa y 

protesta puede ofrecer mejores oportunidades frente  gobiernos de derecha. 
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Resumo: 

 

Mais do que um vasto conjunto de terra, água e florestas, os ecossistemas 

amazônicos são constituídos de relações sociais e de antagonismos que formam um 

campo de luta em torno do acesso aos recursos necessários à reprodução da vida 

material e social de suas populações. Desde o início da década de 80, as 

comunidades ribeirinhas da Amazônia e suas organizações representativas vêm 

lutando para implementar diversos modelos de gestão de recursos naturais, 

demonstrando força política para gerir a exploração de recursos de uso coletivo. A 

despeito dos avanços das ações destes grupos, constatamos que não há uma 

quantidade satisfatória de pesquisas acerca da atuação das ações coletivas de 

organizações que envolvem as comunidades da Amazônia. A partir desta lacuna, nos 

propusemos a perscrutar a dinâmica política das organizações comunitárias ribeirinhas 

da Microrregião do Baixo Amazonas, destacando as relações destas instituições 

participativas com as instituições políticas locais. Verificamos a institucionalização de 

um modelo de gestão compartilhada e participativa dos recursos naturais entre as 

comunidades e as instituições estatais responsáveis. A participação dos grupos 

ribeirinhos organizados foi adotada neste novo arranjo institucional para permitir que 

esses atores locais tivessem o direito de tomar decisões referentes à gestão dos 

recursos naturais desta unidade de conservação dos quais dependem 

socioeconomicamente e culturalmente para sobreviver e, portanto, implica na 

possibilidade de transformações da sua estrutura de oportunidades socioeconômicas e 

políticas. Neste Grupo de trabalho serão expostos os resultados das análises das 

atividades da associação GRANAV localizada no Município de Parintins/AM.  
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Introdução  

 

A introdução da participação das comunidades na área da gestão dos recursos 

naturais reflete um cenário de transformações nas relações entre Estado e sociedade 

civil no Brasil que se articula às questões e temáticas ambientais. Tais transformações 

políticas caracterizadas pela tendência à descentralização na administração pública 

passam a ser particularmente importantes na formulação, implementação e gestão de 

políticas públicas pelas instituições estatais em diversos campos, com reflexo na área 

ambiental. Neste cenário, surgem propostas de gestão compartilhada, cogestão ou 

gestão comunitária vinculadas, também, a uma transformação nos debates teóricos 

sobre conservação, apropriação e gestão de recursos naturais comuns (VIEIRA et al., 

2005). São debates que evidenciam a importância da inserção de atores locais ou 

comunitários nas decisões referentes à gestão dos recursos naturais para que esse 

processo permitisse não apenas a conservação destes recursos, mas também, a 

continuidade do uso dos mesmos para garantir a produção e reprodução de um modo 

de vida. 

Esta convicção considera que determinados atores locais desenvolveram 

historicamente conhecimentos e práticas que engendram formas de uso 

ecologicamente e socioeconomicamente viáveis ou “sustentáveis”, que devem ser 

valorizados e perpetuados pelos arranjos institucionais na gestão dos recursos 

naturais. Ainda, para a presente reflexão é fundamental considerar que a formulação 

de modelos de cogestão dos recursos naturais é oriunda, também, das demandas de 

grupos que recusaram arranjos socioeconômicos associados ao setor da pesca que 

implicavam na destruição dos recursos florestais e dos modos de vida a eles 

associados, e reivindicou um arranjo institucional que garantisse a permanência 

destes recursos e o direito de uso dos mesmos para os grupos sociais que deles 

dependiam socioeconômica e culturalmente para sobreviver. 

 Em função das condições de sua criação, as ações do Granav pressupõem a 

existência de uma parceria colaborativa entre o órgão governamental ambiental, e as 

comunidades ribeirinhas. A participação deliberativa foi adotada neste novo arranjo 

institucional para permitir que os atores locais tivessem o direito de tomar decisões 

referentes à gestão dos recursos naturais desta unidade de conservação dos quais 

dependem socioeconomicamente e culturalmente para sobreviver e, portanto, implica 

na possibilidade de transformações da sua estrutura de oportunidades 

socioeconômicas e políticas. Assim, pesquisa volta-se para a análise da 

institucionalização do modelo de gestão compartilhada dos recursos naturais entre as 

populações ribeirinhas no Baixo Amazonas e instituições estatais baseado na 
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participação das comunidades a partir do exame da dinâmica sociopolítica do 

GRANAV (grupo ambiental Natureza Viva) no Município de Parintins/AM.  

Torna-se essencial trazer reflexões que colocam a discussão sobre possibilidades 

e obstáculos para o desenvolvimento da participação e consequente empoderamento 

das comunidades tradicionais da Amazônia, particularmente daqueles atores 

historicamente desprivilegiados socioeconomicamente e excluídos das decisões sobre 

suas condições materiais e sociais de existência. Ou seja, sobre as pré-condições de 

implantação de modelos construídos em outras situações sociais. Além disso, o 

critério de participação implica no reconhecimento, valorização, incorporação e 

legitimação de conhecimentos vinculados à apropriação dos recursos naturais pelos 

atores locais, as populações ribeirinhas.  

Este comunicação divide-se em três momentos. Primeiramente desenvolveremos 

breve exposição teórica de categorias e instrumentos de análise utilizadas para o 

estudo da atuação das comunidades estudadas, com destaque pra o conceito de 

repertório de ação e arranjos institucionais na análise das ações coletivas das 

populações ribeirinhas. Em um segundo, momento optamos por descrever o universo 

da pesquisa situando um pouco o contexto onde atuam as populações ribeirinhas, sua 

relação com os recursos naturais e seus repertórios usuais de ação. Por fim, no 

terceiro momento descreveremos as atividades do grupo ambiental Natureza Viva 

(GRANAV) com ênfase no processo de institucionalização de um modelo de cogestão 

dos recursos naturais baseado na participação deliberativa das comunidades 

envolvidas. No geral, esse trabalho trata de uma reflexão preliminar sobre a 

capacidade dos arranjos institucionais que incorporam a participação-deliberativa 

como estratégia política, de alterar a estrutura de oportunidades socioeconômicas e 

políticas destes atores civis nestes contextos e sobre as dificuldades impostas ou 

inerentes a este processo. 

 

1. Arranjos institucionais e repertórios de ação nas análises das ações coletivas  

 

Na análise de Alberto Melucci, a ação coletiva contemporânea assume a forma de 

“trama” que é subjacente na vida cotidiana. Em tais tramas, os indivíduos vão 

elaborando um novo discurso, novos códigos, novas práticas e experimentando novas 

formas de poder como resultado de sua experiência na esfera pública. Esta dimensão 

de análise da ação coletiva assume forma, para nós, a partir do conceito de repertório 

na medida em que permite vislumbrar não só as formas da ação, mas as relações 

estabelecidas entre os atores, o impacto e os limites destas ações no universo em que 

eles atuam. Veremos suas principais conceituações.  
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O conceito de repertório de ação coletiva foi formulado por Charles Tilly, na 

década de 70, para apreender padrões de ação que estão social e culturalmente 

disponíveis aos atores em um determinado contexto sócio histórico (ABERS, 

SERAFIM e TATAGIBA, 2014). Os autores que trabalham com esta categoria 

evidenciam, de maneira veemente, que o conceito de repertório não pode ser definido 

pelos atores isoladamente, mas, sobretudo na relação entre eles, suas práticas, 

aptidões e os condicionantes políticos-institucionais estabelecidos em cada contexto: 

“como mostra Tilly, repertórios são criações culturais que nascem de lutas contínuas e 

das respostas dadas pelos atores poderosos a estas lutas” (ABERS, SERAFIM e 

TATAGIBA, 2014, pg. 330).Assim, os “repertórios” resultam das experiências culturais 

e políticas dos atores sociais que darão legitimidade a determinados conjunto de 

ações e estratégias. 

Uma característica inerente ao conceito de repertório é sua dinamicidade. A 

mudança nos repertórios de ação traz certa flexibilidade que permite a combinação 

das reivindicações e a participação de amplas coalizões de atores em campanhas 

conjuntas de ação coletiva. Isto torna ação coletiva um “fenômeno multiforme” que 

atua desde de ações de protestos até movimentos que estão no âmbito da política 

convencional: 

                                    As decisões estratégicas são dilemáticas e resultam de um jogo 
complexo no qual intenções, recursos, oportunidades e posições 
relacionais aparecem como determinantes da ação. A análise dos 
repertórios de ação dos movimentos exige sensibilidade aos dilemas 
táticos e estratégicos impostos pelas mudanças conjunturais e/ou 
pela configuração estrutural dos campos em disputa, assim como 
para a natureza cultural dos processos pelos quais os atores definem 
as questões em jogo e os campos em disputa, conformando suas 
identidades a partir de seus múltiplos pertencimentos e dos 
compromissos, muitas vezes contraditórios que eles geram.  
(TATAGIBA, 2011, pg. 175).  

 

 Assim, a noção de repertório permite perceber variadas escolhas e práticas 

políticas não apenas entre diferentes associações ou organizações, mas no interior 

destes grupos, que mobilizam diferentes estratégias de ação política e social de 

acordo com as suas demandas, os espaços institucionais disponíveis e os seus 

objetivos, como ressalta Castro: 

 

                                     A definição dos repertórios se dá por meio da interação com o Estado 
e da avaliação, por parte dos movimentos sociais, das performances 
mais efetivas para a apresentação de reivindicações. Os repertórios 
são, portanto, resultado da interação contínua dos movimentos com o 
Estado, das experiências de ações coletivas e das reações oficiais a 
elas (CASTRO, 2014, pg. 105-106). 
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Durante muito tempo, as pesquisas se voltaram para os repertórios de ação 

“confrontacionais” das ações coletivas que, para muitos, era sinal de uma certa 

autonomia dos grupos. Criou-se um perfil ideal de movimentos sociais cujos 

repertórios de contestação “extrainstitucional” apareciam como única forma de ação e 

expressão pública, o que gerou um descuido por parte dos teóricos em identificar 

outras práticas de ação que compunham os repertórios de atuação dos movimentos 

sociais, além de gerar uma identificação direta entre institucionalização e cooptação 

dos movimentos sociais.  

A superação desta visão do Estado e sociedade civil propõe uma compreensão 

das ações coletivas constituídas por atores heterogêneos detentores de distintos 

repertórios de ação – a depender de suas capacidades, estratégias e condições 

contextuais (SILVA, 2015). A criação de instituições participativas no cenário político-

institucional brasileiro evidencia uma mudança importante: alguns movimentos e 

organizações da sociedade, que durante o regime ditatorial se posicionavam de costas 

para o Estado, passaram a inserir-se nos espaços de participação institucional. A 

implementação de novas formas de gestão veio acompanhada de uma mudança em 

relação ao papel da sociedade civil, que deixa de ter como eixo estruturante a ideia de 

“autonomia”, muito presente na sua agenda de luta contra o regime autoritário, 

passando a atuar para o leque de programas sociais institucionalizados.Nesse 

processo, atores do Estado e da sociedade civil podem se colocar como alvos ou 

aliados, a depender dos recursos e possibilidades de ação para obtenção de seus 

objetivos, a participação na política convencional pode ser vista como complementar 

às ações conflitiva e de protesto, como enfatiza Camila Castro: 

 
                                       A relação entre Estado e movimentos sociais não se limita apenas às 

ações coletivas e aos impactos das ações estatais nos repertórios de 
protesto. Os movimentos atuam também no campo institucional da 
política convencional e têm estratégias distintas neste espaço. (...) 
Ambas as estratégias podem ser utilizadas ao mesmo tempo pelos 
movimentos sociais para atingir seus objetivos e influenciar as 
políticas do Estado (CASTRO, pg.106) 

 

Assim, a inserção institucional de movimentos e organizações sociais ampliou 

as arenas de acesso à institucionalidade política, desafiou os atores coletivos para 

novas práticas e relações com o Estado e lançou novas provocações analíticas para 

os estudiosos da ação coletiva. Somente pesquisas mais recentes sugerem a 

importância da combinação entre estratégias institucionais e não institucionais de ação 

e as influências recíprocas entre movimentos e atores estatais.Nas análises, surge o 

conceito de repertórios de interação Estado-sociedade civil, preenchendo uma lacuna 

Anais III Encontro PDPP -  Página 358



conceitual que permite compreender aspectos da relação entre os processos 

organizativos societários e as configurações político-institucionais.  

Os “repertórios de interação” Estado-sociedade resultam das experiências 

culturais e políticas dos atores sociais que darão legitimidade a determinados conjunto 

de ações e estratégias. Constituem-se gradualmente através das práticas de ação e 

exercícios de organização dos militantes (ABERS, SERAFIM e TATAGIBA, 2014). 

Para efeito de análise, as autoras também identificam quatro formas mais comuns de 

rotinas de interação Estado-sociedade, a saber: a) Protestos e ação direta; b) 

Participação institucionalizadas; c) Política de proximidade; d) Ocupação de cargos na 

burocracia. Estas formas (combinadas e transformadas) permitem ao pesquisador 

identificar as diversas estratégias de ação política e compreender a construção de 

novas rotinas de conflito, negociação e participação políticamilitantes (ABERS, 

SERAFIM e TATAGIBA, 2014). 

 Dado o papel que a sociedade civil organizada vem assumindo junto à 

representação política tradicional, através destes novos repertórios, os autores se 

voltam para mais um desafio analítico: o estudo da participação dos atores da 

sociedade civil em relação à forma como é constituída a representação nesses 

espaços, o que Lüchmann (2007) chama de “representação nas experiências de 

participação”. Em nome de quem, como agem e o que fazem os atores coletivos não 

governamentais são pontos que devem ser claramente explicitados pelas 

organizações da sociedade civil e pelos demais movimentos sociais, sob risco de 

terem sua atuação questionada e deslegitimada (ALMEIDA, 2010). 

Em outras palavras, impõe-se a necessidade se analisar o fundamento de 

legitimidade das organizações da sociedade civil que atuam nos espaços participativos 

conquistados com a abertura democrática (ALMEIDA, 2010). Torna-se importante, 

questionar e problematizar o papel concedido às organizações da sociedade civil 

enquanto agentes autorizados a “dar voz” para a população e transmitir os problemas 

da esfera privada para a esfera pública.  

Nesse contexto, cumpre discutir o fator de legitimação dessas organizações 

representadas nas experiências de participação institucional (em especial Conselhos 

Gestores e OPs), e conjuntamente, discutir como se dá a “prestação de 

contas”necessária a todos os atores que se apresentam na esfera pública. 

Diferentemente da “autorepresentação” ou da representação via eleitoral, a 

representação nas experiências de participação não conta com uma legitimidade 

pressuposta, o ato de “falar em nome de alguém” obriga uma justificativa, uma 

“autorização” (LAVALLE, 2010). 
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Consideramos também que o comportamento político se define em contextos 

sociais específicos. Reconhecemos três balizas fundamentais que delimitam o 

contexto no qual a ação coletiva é definida: a cultura política que, através de crenças e 

valores disseminados socialmente, permite a formação de identidades e projetos 

políticos, as condições econômicas, frente às quais os comportamentos são moldados 

em função de necessidades e interesses a serem satisfeitos no mercado; e os 

espaços institucionais. Para efeito de construção de nosso modelo de análise, cabe 

aqui estabelecer um recorte analítico para pensar as categorias mais relevantes para 

nossa construção teórica em função deste último elemento. Vamos enfatizar as 

categorias que dizem respeito às características dos espaços públicos de composição 

plural entre Estado e sociedade civil que tem natureza deliberativa e que nos permite 

entender qual o cenário ou ambiente institucional para a atuação dos repertórios de 

interação a que me referi na sessão anterior. 

Como vimos, as formas de participação mais recorrentes estão centradas 

principalmente na criação de novos canais e mecanismos de relação entre a 

sociedade civil e a esfera pública (DAGNINO, 2002). Esta nova esfera pública, que 

incide sobre o Estado, com ou sem suporte da representação política tradicional, é 

constituída por uma construção democrática e participativa que abre o Estado a um 

conjunto de organizações sociais admitindo a tensão política como método decisório, e 

diluindo, na medida do possível, as práticas autoritárias e patrimonialistas fazem 

partem de nossa cultura política.  

Estes processos institucionalizados estão localizados em arranjos institucionais 

que se constituem enquanto elementos comuns da gestão pública, mas que se 

diferenciam pela combinação de mecanismos de representação, participação e 

deliberação no processo de políticas públicas. O conceito de arranjo institucional 

adotado é 

                                              (...) entendido como o conjunto de regras, mecanismos e 
processos que definem a forma particular como se coordenam atores 
e interesses na implementação de uma política pública específica. 
São os arranjos que dotam o Estado de capacidade de execução de 
seus objetivos. Ou, em outras palavras, são os arranjos que 
determinam a capacidade do Estado de implementar políticas 
públicas (GOMIDE, PIRES, 2014, pg.19-20). 

 

Arranjos institucionais específicos conformam o Estado como espaço social 

marcado por segmentações, heterogeneidades e permeabilidades, permitindo um 

maior trânsito de atores societários no seu interior, reestruturando o posicionamento 

desses atores entre os espaços da sociedade civil e do Estado (SILVA, 2015): 

                                              O Estado deixa, então, de ser interpretado como um ator e passa 
a ser tratado como um espaço ou um campo de ação heterogêneo, 
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composto por distintos subsistemas de políticas públicas ou distintos 
subcampos (SILVA, 2015, pg. 152).  

 
 Os arranjos institucionais irão conformar oportunidades e restrições ao acesso 

a esse espaço estatal. Podemos falar de “graus de permeabilidade” ou seja, o grau de 

abertura da esfera política institucional à possibilidade de inserção de atores externos. 

A ideia de “permeabilidade do Estado” permite, portanto, conceber o Estado como 

uma grande e complexa rede de relações regidas por normas e regras que o legitimam 

enquanto um campo específico, mas composto por elementos oriundos de diversos 

segmentos sociais que estabelecem entre si diversos tipos de relação.  

 Buscando apreender a complexidade das relações que se formam e envolvem 

atores diversos da sociedade civil e do Estado, mobilizamos a categoria de redes 

sociais como recurso metodológico de captação destas relações, entendendo que 

trata-se de considerar as redes como método para a descrição e análise dos espaços 

e padrões de relação entre os atores políticos presentes na esfera pública de 

determinado setor ou eixo temático.  

 Uma análise baseada nesta perspectiva permite compreender os vínculos entre 

pessoas, grupos e organizações como constituintes,em seu conjunto, de uma rede de 

relações complexa e dinâmica,que dá base tanto às relações entre agentes públicos e 

privados, quanto às associações entre atores individuais ou coletivos no poder público 

e no interior da burocracia. A abordagem de redes empregada no estudo das relações 

entre Estado e sociedade e o padrão de permeabilidade que as caracteriza permite 

que compreendamos as organizações sociais atuando em um campo de atores 

interdependentes cujas relações transcendem as fronteiras institucionais.  

 Abers e Bulow (2011) defendem que a conceituação e mapeamento das redes 

sociais pode nos oferecer pistas analíticas sobre como pensar a ação coletiva no 

interior das estruturas do Estado, na medida em que estas estruturas cruzam a 

fronteira entre sociedade e Estado e se constituem em parte importante dos 

movimentos. Apontam ainda que 

                                             Uma visão desses movimentos como redes permitiria compreender 
melhor as mudanças na dinâmica interna da ação coletiva. Em 
especial, possibilitaria analisar como os atores lidam com o 
persistente dilema da reconciliação entre suas aspirações por 
autonomia e as necessidades de coordenação interna e 
representação dos movimentos sociais (ABERS, R ; BULOW, Marisa 
Von, 2011, pg. 72).  

 
 

Estas redes se constituem como espaços particulares de informação, 

solidariedade, assim como espaços onde diferentes discursos são veiculados. A 

despeito da pouca visibilidade ou visibilidade ocasional, conforme sugere Melucci 
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(1996), consideramos que na análise cabe verificar a ideia de que estas redes 

proporcionam  “programas” ou pontos de referência a partir dos quais grupos locais 

dimensionam e definem suas formas de ação. Cabe perguntar se e como estas redes 

estabelecem elos com redes globais, incluindo-se as redes virtuais. Desta maneira, 

questões locais podem assumir uma dimensão universal e estes se expressa rem 

simbolicamente em nível das ações locais (Scherer-Warren, 1997).  

No entanto, se as redes vêm assumindo um espaço propositivo pelos 

movimentos compete também à análise sociológica revelar suas contradições e 

ambiguidades. Em uma rede há elos fortes que detém maior poder de influência, de 

direcionamento de ações e elos mais frágeis, que podem ter suas demandas 

silenciadas. Portanto, as redes, juntamente com as relações de reciprocidade e 

solidariedade, podem reproduzir relações de conflito e poder, cabendo aos  

É importante ressaltar que o espaço público é um local de luta, de contradição, 

com relações desiguais de poder. A esfera pública deverá ser associada a um espaço 

de publicização de interesses heterogêneos, de confronto entre práticas sociais 

contrapostas e de luta pela hegemonia político-cultural em torno de projetos 

societários distintos.  E a sociedade civil s precisa condensar o campo dos esforços 

sociais dedicados a organizar politicamente os interesses de grupos 

constantemente fracionados pela própria dinâmica do capitalismo, cimentá-los 

entre si e projetá-los em termos de ação hegemônica. Ou seja, precisa fixar 

projetos em condições de converter a mera resistência em "ataque", em estratégia 

efetiva de poder. 

O surgimento de políticas públicas pautadas pelo componente participativo está 

relacionado com as mudanças na matriz sociopolítica através de um maior 

questionamento sobre o papel do Estado como principal agente indutor das políticas 

sociais (JACOBI, 2004 pg. 275) 

A contribuição dos espaços deliberativos é fundamental para o fortalecimento de 

uma gestão democrática, integrada e compartilhada. A ampliação destes espaços de 

participação cidadã favorece qualitativamente a capacidade de representação dos 

interesses e a qualidade e equidade da resposta pública às demandas sociais. Essas 

experiências demonstram a importância do exercício da participação civil nos 

conselhos ambientais, assim como os de educação, saúde, assistência social, 

habitação, enquanto espaços de questionamento não apenas da forma do processo 

decisório do Estado, mas também das relações entre Estado e Sociedade Civil no 

campo das políticas públicas (JACOBI, 2004, pg 277).  
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O grande desafio é que esses espaços sejam efetivamente públicos, tanto no seu 

formato quanto nos resultados. O conflito lhes é inerente, como é a própria 

democracia. Os espaços de formulação de políticas onde a sociedade civil participa, 

marcados pelas contradições e tensões, publicizam o conflito e oferecem 

procedimentos - discussão, negociação e voto - e espaço para que seja tratado de 

forma legítima. As condições para uma nova proposta de sociabilidade deve ser 

crescentemente apoiada em dinâmicas de gestão que enfatizam a deliberação pública. 

Sua concreção se dará pela presença crescente de uma pluralidade de atores que, 

pelo seu potencial de participação terão mais condições participar nos processos 

decisórios de interesse público.  

Entretanto, não basta assegurar legalmente à população o direito de participar da 

gestão ambiental, estabelecendo-se conselhos, audiências públicas, fóruns, 

procedimentos e práticas. Isto implica na continuidade de um processo de 

aprendizagem focado na reorganização das relações entre o setor privado, o governo 

e a sociedade civil. Isto deve vir acompanhado de mudanças no sistema de prestação 

de contas à sociedade pelos gestores públicos e privados, mudanças culturais e de 

práticas em relação à proteção do meio ambiente.  

 

 

1. Marco referencial da pesquisa: as comunidades ribeirinhas na Amazônia 

e suas estratégias de resistência  

 

No meio rural amazônico, as comunidades rurais são formadas por populações 

cuja organização social e modos de vida estão diretamente ligados à dinâmica de seu 

ambiente natural. E, em se tratando das comunidades ribeirinhas, é impossível 

começar nossa trajetória sem partir do Rio e de tudo que ele representa para esses 

povos. As populações ribeirinhas necessitam adaptar suas estratégias de 

sobrevivência para lidar com as mudanças ambientais drásticas que ocorrem durante 

a alternância das fases terrestre e aquática da várzea. Estas estratégias são 

necessárias para desenvolver a perfeita sintonia das atividades de subsistência (tais 

como criação animal, cultivo de plantas perenes e anuais, caça e pesca) com as 

modificações sazonais da paisagem e comunidades de plantas e animais locais. A 

fase terrestre, estação de “seca”, é um período de abundância (ou até mesmo de 

superabundância) de alimentos silvestres e cultivados, enquanto que a fase aquática 

(estação de “águas alta ou cheia”) é caracterizada por uma escassez de alimentos de 

origem vegetal e pela dispersão da fauna aquática, o que dificulta as atividades 

pesqueiras. Dessa forma, o mais importante problema de adaptação das áreas de 
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várzea seria o “prolongamento” da abundância da fase terrestre até o período de 

escassez. O peixe consiste na principal fonte de alimento proteico para as populações 

ribeirinhas, que consomem cerca de 500g de pescado por pessoa ao dia, sendo por 

isso o mais importante recurso e atividade de subsistência para essas populações.  

Como são ao mesmo tempo agricultores e coletores, os ribeirinhos são 

dependentes de uma pesca abundante, rústica, de fácil acesso e de baixa competição. 

A pesca ribeirinha é praticada de forma artesanal com instrumentos simples (caniços, 

flechas e zagaias) e de preferência nas proximidades das residências e em ambientes 

idênticos da planície de inundação, perto do canal principal do rio, os chamados lagos 

de várzea. A pesca é mais produtiva durante a estação seca, quando os cardumes 

estão concentrados nos lagos que tiveram seus níveis reduzidos. Durante a cheia, a 

pesca é feita principalmente nos ambientes de floresta inundada (igapós) que 

circundam a bacia dos lagos.  

Além da prática da pesca, uma das principais características dos povos 

ribeirinhos diz respeito a sua organização em comunidades. As comunidades rurais 

na Amazônia, como conceito e forma de organização política autônoma, são 

inovações recentes na vida social de populações rurais amazônicas. A Igreja Católica 

brasileira e sua principal organização política – CNBB (Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil) introduziram o conceito de CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) 

em 1962. Entre os assentamentos rurais espontâneos que se formaram ao longo dos 

rios amazônicos, não havia nenhuma forma de organização política antes da fundação 

das CEBs rurais. Os conceitos de “localidade” e de “territorialidade” que já estavam 

presentes serviram para delinear as futuras CEBs com organizações sociais com 

bases territoriais (WILKISON, 1991). A maioria das CEBs foi criada no início dos anos 

70, um período que correspondeu a uma intensa atividade política em diversas 

prelazias da Amazônia. A partir dos anos 90, as associações de produtores familiares 

e governos municipais adotaram a fórmula original da Igreja e passaram a criar 

diversas “comunidades” que, por não possuírem uma base eclesial, não foram 

reconhecidas pela Igreja.  

Dessa forma, no ambiente das comunidades tradicionais na Amazônia, pode-

se identificar o forte componente cultural, no qual os homens constroem suas 

representações simbólicas, seus mapas cognitivos que orientam suas ações. Tais 

representações se constituem, enquanto meios pelos quais os homens, no 

estabelecimento de suas relações, reinventam seu mundo, reforçam ou transformam 

os mundos de seus antepassados (GEERTZ, 1989). As comunidades tradicionais, que 

começaram a ganhar visibilidade e reconhecimento de seus direitos a partir da década 

de 80, começaram a se organizar politicamente, questionando sua expulsão de áreas 
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que pertenciam aos seus antepassados e que forneciam recursos naturais usados 

como principal fonte de reprodução social. 

Parte-se do entendimento de que os ribeirinhos constituem comunidades 

tradicionais, uma vez que o próprio movimento dos ribeirinhos se autorreconhece 

dessa forma, caracterizando um processo de empoderamento, tendo em vista que 

possuem uma relação particular com a natureza, traduzida num corpo de saberes 

técnicos e conhecimentos sobre os ciclos naturais e os ecossistemas locais de que se 

apropriam. 

A emergência do movimento desse segmento ocorreu em concomitância com 

vários movimentos sociais com a bandeira socioambiental, não por acaso, mas como 

resultado de uma articulação que resultou em uma aliança de forças, a qual propiciou 

uma visibilidade nacional e internacional. Dentre os principais movimentos sociais que 

surgiram nessa década, destacam-se: o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), 

os Movimentos dos Atingidos por Barragens (MAB), os Movimentos dos Pescadores 

Artesanais (Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE), Movimento dos 

Pescadores do Pará (MOPEPA) e Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas 

(MOPEBAM), Movimento de Ribeirinhos e os Movimentos Indígenas. Dentre os 

movimentos sociais que surgiram nesse período, destaca-se, como expoente, o 

Conselho Nacional de Seringueiros (CNS), que, ainda na década de 80, iniciou a luta 

por reservas extrativistas como forma mais adequada de garantir, para a Amazônia, 

uma atividade econômica que respeite a floresta e não expulse sua população 

(seringueiros, coletores de castanhas, indígenas, ribeirinhos). 

Essa nova forma de ver a Amazônia, segundo Almeida (2010), trouxe, em seu 

bojo, a percepção de que os ecossistemas amazônicos são constituídos, também, por 

relações sociais e está prenhe de antagonismos, como um campo de lutas, em torno 

do controle do patrimônio genético, do uso de tecnologias e das formas de 

conhecimento e de apropriação dos recursos naturais, levando a uma politização do 

saber sobre a natureza e, por extensão, a uma politização da própria natureza. Dessa 

forma, de acordo com Almeida (2010), a questão ambiental na Amazônia passou a ser 

tratada não mais como uma questão sem sujeitos, mas como uma construção coletiva 

vinculada ao advento dos vários movimentos sociais que passaram a expressar as 

formas peculiares de uso e manejo dos recursos naturais por povos indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, quebradeiras-de-coco-de-babaçu, pescadores, 

entre outros. À medida que as disputas por territórios e pelo uso dos recursos naturais 

foram aguçando-se, a atuação e abrangência desses movimentos sociais foram, 

paulatinamente, ganhando corpo, redesenhando a sociedade civil na Amazônia e 

impondo seu reconhecimento aos centros de poder.  
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2. O Granav e a descentralização na gestão local de recursos coletivos 

 

Dentre as várias expressões de mobilização política nessa região nosso estudo de 

caso voltou-se para a microrregião do baixo Amazonas, Município de Parintins. O 

deslocamento para as comunidades é feito por “barco de recreio” (barco de passageiro 

que passa nas comunidades) duas vezes por semana. Essa viagem dura em média 

duas horas e meia. As comunidades ribeirinhas estão em uma área de planície “[...] 

inundada na margem direita do rio Amazonas, a oeste de Parintins (AM), localizada na 

divisa do estado do Amazonas com o Pará” (ALBUQUERQUE, 2012, p. 25). A Ilha do 

Paraná de Parintins é palco de muitas lutas socioambientais protagonizadas pelos (as) 

ribeirinhos (as) que vivem nessa localidade em defesa da conservação e preservação 

dos recursos naturais da água, da terra e da floresta. O GRANAV nasceu nessa Ilha e 

é a principal entidade de luta e reivindicação por políticas públicas. O protagonismo o 

grupo inspirou a criação de outras organizações comunitárias que possuem objetivos 

similares no município de Parintins (AM). 

 Granav foi concebido, a partir da necessidade de organização dos próprios 

comunitários na defesa da conservação e preservação dos lagos. Para sua efetivação, 

contou com o apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da Comissão de Defesa 

dos Direitos Humanos (CDDH). Como resultado inicial, a ideia da preservação dos 

lagos, prática comunitária de defender o alimento básico de cada dia, neste caso o 

peixe, associado à conservação dos ambientes lacustres, foi determinante para a 

construção de regras de uso, pelos usuários dos recursos naturais através de acordos 

discutidos e deliberados de forma participativa.  

Neste sentido, a iniciativa do Granav constitui uma proposta capaz de subsidiar 

e (re) orientar a política ambiental e as estratégias e ferramentas de gestão do poder 

público, Um sistema de co-gestão, pautado nos acordos de pesca, no manejo 

integrado e adaptativo dos recursos naturais e no regime de propriedade comunitária, 

com a participação efetiva dos usuários locais dos recursos, ainda não é suficiente 

para solucionar as dificuldades na gestão do uso dos recursos pesqueiros, que têm 

implicações históricas, socioculturais, econômicas e político-institucionais. Contudo, 

sua legitimação institucional pode subsidiar políticas públicas, acelerar o processo de 

descentralização e incrementar a consolidação de uma gestão democrática dos 

recursos naturais, dando consistência ao preceito constitucional que atribui à 

sociedade civil o direito e o dever de participar da gestão e da conservação dos 

recursos naturais. O Granav surgiu da necessidade de organizar e legitimar o 

movimento ribeirinho de proteção dos lagos e gestão do uso dos recursos pesqueiros, 
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atualmente, é o principal representante político desse movimento nas localidades onde 

atua, pois expressa as preocupações e o senso de responsabilidade das comunidades 

ribeirinhas para com os lugares onde vivem e com os recursos naturais dos quais 

dependem para seu sustento.  

O GRANAV não limitou suas práticas organizativas e socioambientais às 

comunidades ribeirinhas onde foi criado. Expandiu suas práticas por meio de 

parcerias, como com a CPT - importante mediadora com ações jurídicas, formativas e 

organizativas - as quais possibilitaram o estabelecimento de políticas públicas de 

estado em diferentes níveis.No nível Federal, o Grupo participou da discussão e da 

proposição da Instrução Normativa 29, do Ministério da Pesca. Essa norma 

estabeleceu critérios oficiais para que os acordos de pesca fossem elaborados por 

pescadores organizados em associação. Esses acordos, segundo Fraxe, Pereira e 

Witkoski (2007), não poderiam impedir a entrada de pescadores de fora da área do 

acordo, porém estabelecia o tamanho das embarcações, época e instrumentos para a 

captura dos peixes e, até, a quantidade por pescador. Os governos são instigados a 

aceitar o envolvimento dos povos amazônidas na proposição de políticas públicas, 

uma vez que esses povos podem contribuir com o sucesso das políticas de 

conservação. 

A necessidade de flexibilidade para lidar com os numerosos dilemas na 

definição da política de conservação na Amazônia é evidente. Envolvimento dos povos 

locais está se mostrando cada vez mais ser uma chave ao sucesso de esforços de 

conservação, inclusive a definição e defesa de zonas totalmente protegidas dentro das 

unidades de conservação que incluem usos de recursos renováveis (FEARNSIDE, 

2003, p. 23). 

O GRANAV é um exemplo de participação na construção de políticas 

ambientais de estado. Foi protagonista no município de Parintins (AM) da criação do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) e esse órgão de controle reconhece o 

GRANAV como membro fundador. Além disso, tem assento no Conselho de Saúde e 

no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS). O Grupo 

também participou da elaboração do Código Municipal de Meio Ambiente e do Plano 

Diretor do Município de Parintins (AM), propôs a criação de várias Unidades de 

Conservação e Áreas de Proteção Ambiental a serem regulamentadas pelo município 

de Parintins (AM). Essa atuação do GRANAV deu visibilidade e reconhecimento às 

suas lutas no município de Parintins, no Amazonas, no Brasil, e até, no exterior, por 

meio do Projeto “Terra e Água”, financiado com recursos do Banco Mundial. 

Para Sachs (2004), a criação de espaços como esses é uma forma de 

exercício democrático efetivo e direto, pois interfere nas formulações de políticas 
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públicas e no controle exercido pelos conselhos e estabelece o empoderamento das 

comunidades que passam a assumir um papel efetivo e criativo. Isso é o que tem 

ocorrido com as comunidades acompanhadas pelo GRANAV. Elas podem contribuir 

para o alcance de um desenvolvimento includente, sustentável e sustentado, a partir 

dessas iniciativas e experiências locais. 

As práticas do GRANAV junto as comunidades de várzea e terra firme na 

construção de formas de organização política e socioambiental no município de 

Parintins (AM) vem contribuindo para a valorização das experiências comunitárias, 

para o fortalecimento do pertencimento à localidade. Por isso, os (as) ribeirinhos (as) 

procuram viver em equilíbrio com a natureza e a vida em comunidade, permitindo que 

a natureza evolua, se regenere, e se mantenha conservada. É o que percebeu nas 

comunidades de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Menino Deus na Ilha do 

Paraná de Parintins.  

Experiências dessa natureza, onde a sociedade civil organizada participa 

efetivamente da gestão dos recursos naturais, propondo, contrapondo e/ou tomando 

iniciativas, começam a se proliferar na Amazônia, acenando para a co-gestão ou 

compartilhamento de responsabilidades, como opção estratégica mais adequada e 

viável. Contudo, o sucesso dessas experiências depende de arranjos políticos-

institucionais mais consistentes e duradouros, e de estratégias eficazes para a solução 

dos dilemas sociais eventuais como o dilema da apropriação dos recursos e o dilema 

do provimento organizacional, observados por Pereira (2002).  

Entendemos que a institucionalização e a manutenção de espaços e iniciativas 

de participação democrática na gestão do uso dos recursos pesqueiros, pautados em 

ações e interesses coletivos, apresentam avanços, que nutrem a proposta de 

compartilhamento de responsabilidades. No âmbito desses espaços e dessas 

iniciativas emergentes, o processo de tomada de decisão tende a ser mais 

participativo e equitativo, além de, consequentemente, mostrar-se capaz mitigar 

conflito s de interesses e desigualdades econômicas que se camuflam ou se 

manifestam nas formas heterogêneas de apropriação dos recursos naturais de uso 

coletivo.  
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Resumo 

 

O debate sobre a participação cidadã tem alcançado relevância nas análises sobre a 
participação social, destacando-se nesse campo as reflexões sobre as ações desenvolvidas 
pela sociedade civil na direção da democratização da sociedade, com destaque para a 
gestão pública na esfera local. Nesse cenário, a democracia participativa tem se destacado 
como um caminho a ser trilhado, incorporando-se na agenda política dos movimentos 
sociais, fazendo emergir novos espaços de participação os quais se constituem em lócus 
para o desenvolvimento de uma participação cidadã. Interessa-nos neste artigo analisar a 
movimentação que vem ocorrendo na sociedade, seus limites e possibilidades na direção do 
fortalecimento da cidadania ativa, tendo como campo empírico a ação do Fórum das 
Organizações e Movimentos Sociais de Guarabira – PB, em relação à incidência política no 
orçamento público, na perspectiva de garantir a efetivação e conquistas de políticas públicas 
no âmbito local. 
 
Palavras-chave: Participação. Cidadania. Políticas Públicas. 
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Introdução 

 

A década de 1990 inicia com mudanças institucionais importantes no cenário político 

brasileiro, antecedidas pela promulgação da nova Constituição brasileira em outubro de 

1988, a qual apresenta para a sociedade uma institucionalidade democrática, colocando em 

relevo uma ampliação dos processos decisórios, ao instituir em seu art. 1º, parágrafo único, 

a democracia representativa e a democracia direta como formas de participação política. Em 

1990, como consequência desse processo de ampliação da participação cidadã foi 

aprovada a Lei Orgânica da Saúde que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS). Do ponto 

de vista da participação essa lei é um marco na democracia participativa no Brasil, 

resultante das mudanças institucionais acontecidas no Brasil no período da 

redemocratização. 

Na medida em que o Brasil vive um processo de institucionalização da democracia 

direta amplia-se a participação cidadã nas decisões políticas, não se restringindo apenas 

aos representantes eleitos de forma direita. Vai se configurando o que se denomina de 

democracia participativa, que tem nos espaços públicos institucionais, a exemplo dos 

diversos conselhos de gestão de políticas públicas que foram criados após a Constituição de 

1988, espaço que ganhou destaque nesse contexto, não deixando de revelar também 

espaços não institucionais, mas que também vão compor os mecanismos de participação 

que alimentará a democracia participativa, como revelam estudos nesse campo. 

Trata-se, portanto, de mudanças políticas institucionais que, somadas ao acúmulo 

organizativo dos movimentos sociais que desde a década de 1980 vinham desenvolvendo 

papel fundamental na construção da democracia, indicando para a sociedade brasileira a 

crise da democracia representativa e a necessidade de ampliação dos processos decisórios, 

inclusive na gestão da coisa pública, vão fortalecer a demanda por participação. 

Ainda nessa década começam a surgir experiências dos governos populares, criando 

canais de interlocução da sociedade com o Estado, em especial no âmbito do poder local 

(OLIVEIRA, Francisco Mesquita, 2004), as quais já trazem mudanças importantes em 

termos de experiências democráticas, mas não apresentam as características institucionais 

delimitadas. São essas experiências que mais tarde vão se constituir no que se denominou 

de “orçamento participativo”, inovação política que ganhou destaque não apenas no Brasil, 

mas em vários outros países (TEIXEIRA, 2003, p. 22). 

O objetivo do presente artigo é analisar essa movimentação cidadã que vem 

ocorrendo na sociedade em direção ao fortalecimento de uma cidadania ativa, tendo como 

campo empírico a ação do Fórum das Organizações e Movimentos Sociais de Guarabira em 

relação à sua incidência política no orçamento público, na perspectiva de observar nesse 
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processo de participação os limites e as possibilidades dessa ação política para a efetivação 

de conquistas de políticas públicas no âmbito local. 

 

Esfera pública e participação política 

 

Ao longo da história política do Brasil, o caráter privado e centralizador do Estado fez 

com que vivenciássemos, ao longo de nossa trajetória política, a ausência de uma dimensão 

pública. A ordem pública não se constituiu em uma realidade consolidada, tivemos sempre 

uma sociedade marcada pela contradição entre as esferas pública e privada, fragilizando a 

construção de uma visão republicana (WANDERLEY, 1996). 

O poder patrimonial foi sempre uma característica em nossa prática política, em 

especial no âmbito local (HOLANDA, 1983; LEAL, 1975). Mesmo com a modernização da 

sociedade, o tradicional permaneceu: o moderno foi sendo mesclado com o tradicional. Na 

visão de Raichelis, “as oligarquias políticas no Brasil colocaram a seu serviço as instituições 

da moderna dominação política, submetendo a seu controle todo o aparelho do Estado” 

(RAICHELIS, 1998, p. 68). Como consequência desse processo, tivemos por todo esse 

tempo a não efetivação de uma participação ampliada da sociedade civil nas ações do 

Estado, colocando em questão a cidadania, elemento fundamental para a construção de 

uma sociedade republicana e democrática. 

A relação do Estado com a sociedade civil foi sempre distanciada. O Estado sempre 

teve pouca interlocução com o conjunto da sociedade, ocorrendo apenas com setores 

privilegiados, deixando de fora a grande maioria da população. A afirmação de Raichelis 

ilustra bem essa realidade. 

 

Na particularidade da formação social brasileira, os setores dominados da 
sociedade civil jamais tiveram força de veto sobre as decisões do poder 
estatal. São praticamente inexistentes os movimentos em que seria possível 
afirmar que as massas populares, ou algum dos seus setores, tenham 
conseguido participar do processo político com efetiva autonomia. 
(RAICHELIS, 1998, p. 69). 

 

Nesse contexto de pouca participação social nas decisões da coisa pública, o estatal 

e o privado mesclam-se, passando a desenvolver em nossa sociedade um processo de 

indistinção entre o público e o privado, impedindo o surgimento de uma esfera pública. 

Dessa forma, os interesses privados assumem precedência sobre o interesse público, 

configurando a falta de uma dimensão efetivamente pública, como sugere a análise do 

grupo de estudos sobre a construção democrática da UNICAMP. 

 

A indistinção entre o público e privado, subjacente a uma concepção 
oligárquica da política, onde os interesses privados assumem prevalência 
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sobre o interesse público, está no centro de uma matriz básica que continua 
presidindo a configuração da sociedade brasileira, e em relação a qual as 
instituições políticas da democracia representativa liberal se acomodaram 
sem rupturas significativas. (GECD, 1988/89, p. 47). 

 

Essa situação de simbiose entre a esfera pública e a esfera privada em nossa 

história política tem sido estudada por vários autores, os quais analisaram momentos 

históricos anteriores que apontam a influência do domínio rural presente em nossa formação 

social como elemento fundamental para o entendimento de nossa sociabilidade política. 

Um estudo significativo que ajuda a compreender essa realidade é o de Sérgio 

Buarque de Holanda (1983). Nesse estudo, o autor desenvolve uma reflexão que aponta a 

influência que teve a família do meio rural como definidora das relações políticas 

engendradas em nossa sociedade. A influência da família rural colonial era tão forte, que 

perseguia os indivíduos fora de casa, na vida pública, política, social, ocorrendo uma 

invasão do público pelo privado, do Estado pela família (REIS, 1999, p. 128). Em sua 

análise, Buarque enfatiza o peso e a importância das relações familiares na constituição das 

relações políticas e sociais, e a ausência de espaço público para as decisões públicas. 

Reflexão realizada por um grupo de estudo da UNICAMP também observa essa 

realidade, ao constatar o domínio do privado sobre o público no contexto político brasileiro. 

“Os homens que detinham funções públicas não construíram parâmetros diferenciados para 

suas ações no âmbito público, simplesmente transferiram para ele os parâmetros do 

domínio privado” (GECD, 1988/89, p. 46). 

Outro estudo que também retrata bem essa realidade é o de Victor Nunes Leal 

(1975), no qual ele analisa o coronelismo presente na Primeira República, apresentando a 

influência que teve o poder privado nos processos políticos nesse período histórico, através 

da figura do coronel, como bem relata a seguinte afirmação: “Significando o isolamento, 

ausência ou rarefação do poder público, apresenta-se o „coronelismo‟, desde logo, como 

certa forma de incursão do poder privado no domínio político [...]” (LEAL, 1975, p. 251). 

Nesse período histórico marcado pelo coronelismo a questão da privatização da 

política é exemplar. O coronel - e chefe político - tinha todos os poderes para interferir em 

vários aspectos da vida social e política, desde resolver as desavenças pessoais entre seus 

moradores até interferir nas decisões públicas do município. Ou seja, através de seu 

domínio e influência no meio rural, exercia o controle dos votos dos trabalhadores rurais, 

como garantia do seu prestígio e continuidade da influência do poder privado nos processos 

políticos, expressando, assim, a completa falta de separação entre a esfera pública e 

privada. 

Nesse sentido, é possível afirmar que a não separação entre essas duas esferas e, 

consequentemente, a ausência de uma esfera pública pode ser apontada como um dos 
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aspectos fundamentais para o não aprofundamento do processo democrático, de forma a 

não termos uma publicização das decisões políticas que afetam a coletividade. Em outros 

termos, nossa tradição política foi marcada pela ausência de regras e procedimentos 

democráticos na gestão da coisa pública. O caráter excludente e centralizado do Estado 

presente nos vários momentos políticos inibiu a participação social, não possibilitando que 

fosse construído espaço público para o “diálogo político decisório”, o qual pudesse ser palco 

das decisões do Estado e envolvesse os diversos interlocutores presentes na sociedade. 

A cultura política caracterizou-se ao longo de nossa história por uma ausência de 

espaços de participação, onde os vários atores sociais pudessem expressar suas opiniões e 

intervir nos processos políticos decisórios. O Estado brasileiro foi sempre sustentado por um 

pacto conservador, que não incluiu em sua prática política a participação democrática, o que 

apresentou como consequência para a nossa sociabilidade a não ampliação da cidadania 

política e social da maioria da população (FIORI, 1995, p. 145). 

A análise de Francisco de Oliveira é significativa dentro dessa perspectiva para 

explicitar essa problemática, quando identifica a inexistência de uma esfera pública para a 

definição e repartição dos gastos públicos. Na sua visão, a falta de um espaço para a 

tomada de decisão referente aos fundos públicos facilita a manipulação desses recursos 

pelas elites econômicas e políticas. Nas palavras de Oliveira, a existência de uma esfera 

pública “nega à burguesia a propriedade do Estado e sua dominação exclusiva” (OLIVEIRA, 

Francisco de, 1998, p. 39-40). Nesta mesma direção, o autor acrescenta, ainda, que existe 

uma imbricação entre a construção de uma esfera pública e a consolidação de um processo 

democrático, expondo a seguinte afirmação: 

 

O que é fundamental, na constituição da esfera pública e na consolidação 
democrática que lhe é simultânea, é que esse mapeamento decorre do 
imbricamento do fundo público na reprodução social em todos os sentidos, 
mas sobretudo criando medidas que medem o próprio imbricamento acima 
das relações privadas. (OLIVEIRA, Francisco de, 1998, p. 40). 

 

Na sua interpretação sobre o processo político brasileiro, Martins também nos 

apresenta uma significativa contribuição. Em sua análise, revela-nos também uma relação 

sem limite entre o público e o privado, presente ao longo de nossa história política e social. 

Procura explicitar com sua reflexão que, para explicar os acontecimentos recentes, é 

fundamental ter em mente a relação entre o público e o privado presente na formação do 

Estado brasileiro ao longo de nossa história política (MARTINS, 1994, p. 21). Tendo como 

referência essa perspectiva, aponta o clientelismo como um dos traços fundamentais dessa 

imbricação entre esses dois espaços, reafirmando que essa situação ainda permanece até 

os dias atuais, apesar do processo de modernização da sociedade. Na sua visão, a 
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interpretação de que o clientelismo desapareceu está equivocada. Contrapondo-se a essa 

posição, faz a seguinte afirmação: 

 

Essa interpretação parece-me equivocada. De um lado porque o 
clientelismo político não desapareceu. Ao contrário, em muitas regiões do 
País ele se revigorou, embora mudando de forma, praticado por uma nova 
geração de políticos de fachada moderna. (MARTINS, 1994, p. 23). 

 

Essa prática política incorporada em nossa sociedade nos indica, portanto, uma 

cultura de tutela que impediu e ainda impede uma ampliação da participação e, 

consequentemente, impede a construção da cidadania. Para Martins, a existência de uma 

cultura de tutela e dominação aparece como um dos traços fundamentais de nossa 

sociedade, sendo o controle do voto um aspecto importante dentro desse processo. Nesse 

campo, o clientelismo se apresenta com bastante vigor e não se realiza apenas através da 

compra de votos dos pobres pelos ricos: essa relação ocorre em outras escalas e espaços 

da vida social, como sugere Martins: 

 

De fato, as indicações sugerem que o clientelismo político sempre foi e é, 
antes de tudo, preferencialmente uma relação de troca de favores políticos 
por benefícios econômicos, não importa em que escala. Portanto, é 
essencialmente uma relação entre os poderosos e os ricos e não 
principalmente uma relação entre ricos e pobres. (MARTINS, 1994, p. 29). 

 

Essa argumentação de Martins sobre o clientelismo como troca de favores é 

coerente com a realidade política, pois o direito ao voto só veio estender-se a todos os 

cidadãos recentemente, com a promulgação da Constituição em 1988, que estendeu o 

direito de votar aos analfabetos. A grande maioria da população sempre foi excluída desse 

exercício da cidadania; e, além do mais, nem todos votavam em todas as eleições, como 

indica nessa outra argumentação. “[...] a amplitude do voto era regulada pelo 

patrimônio de cada um, pois só os mais ricos votavam em todas as eleições [...]”. Ou 

seja, a depender de seu patrimônio, o cidadão votava em todas as eleições. “[...] os 

senhores de posses modestas votavam apenas nas eleições municipais”. 

(MARTINS, 1994, p. 30). 

Nesse contexto, o município era a instância com maior número de eleitores, os 

quais exerciam a capacidade de legitimar a ação política, apesar de a grande maioria não 

ter direito ao voto: “[...] os excluídos do direito de voto estavam incluídos na tutela dos 

potentados rurais, como clientes e protegidos, inclusive no que se refere às questões 

propriamente políticas” (MARTINS, 1994, p. 28). 

Com a crise do regime oligárquico na década de 30, tornou-se quase que inevitável a 

participação das classes populares na política, por ter uma forma de tutela inspirada agora 
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pelo populismo. Ou seja, a incorporação política dos trabalhadores continuou se dando de 

forma subordinada, baseada em relações personalizadas, através de lideranças políticas, 

como bem observou Francisco Weffort em seu estudo sobre o populismo no Brasil. 

(WEFFORT, 1980, p. 67-68). 

Apesar dessa aproximação dos setores populares com a política, continuou 

prevalecendo a mesma visão do que é a política visto que não se realizou uma participação 

dos setores subalternos de forma autônoma. A distância entre a política e a maior parte da 

população continuou, pois não se constituíram ao longo desse percurso histórico condições 

políticas, econômicas e sociais para o desenvolvimento de uma participação autônoma que 

possibilitasse a construção de uma cidadania efetiva. 

A concepção que continuou predominando na política foi de cunho oligárquico, 

apresentando como principal característica a exclusão dos setores subalternos dos 

processos políticos. Apesar das mudanças que vivenciamos ao longo de nossa história, a 

política continua sendo percebida pela maioria da população como um espaço privilegiado 

das elites, dos “doutores” e dos profissionais da política. Não se constituiu em nossa 

sociedade uma visão de política com valores democráticos, tendo a participação como 

elemento fundamental para o seu desenvolvimento. Prevaleceu, portanto, uma visão 

privatista, que vem nos acompanhando ao longo de nossa história política (GECD, 

1998/1999). 

Dentro dessa perspectiva de controle e dominação por parte do Estado, a cidadania 

no Brasil não se construiu de forma autônoma, foi desenvolvida sob o controle do Estado, 

tendo como marca desse processo a ambiguidade dos direitos. Ao mesmo tempo em que o 

Estado reconhecia determinados direitos, exercia o controle sobre os trabalhadores, 

constituindo o que Santos denominou de “cidadania regulada”. Ou seja, são cidadãos 

aqueles indivíduos que ocupam profissões “reconhecidas e definidas em lei” (SANTOS, 

1987, p. 68). 

Diante dessa realidade de centralização e autoritarismo do Estado, a esfera pública 

não se constituiu enquanto um espaço de participação e decisão pública, no qual os 

diversos atores presentes na sociedade pudessem opinar e interferir nos processos 

decisórios. Ou seja, a esfera pública foi incorporada pelo Estado, de modo que passou a ser 

confundida como um espaço estatal, dando margem para que prevalecesse nesse processo 

uma visão estatista da política (GECD, 1998/1999, p. 49). 

 

Ampliando a participação e construindo uma cidadania ativa 

 

Nos últimos anos vêm ganhando visibilidade na sociedade brasileira, em especial no 

âmbito dos movimentos sociais, as práticas participativas nos espaços públicos, fazendo 
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emergir uma cidadania ativa (BENEVIDES, 1991). Tal realidade tem chamado a atenção da 

intelectualidade e estudiosos, no sentido de analisar e comprender tais práticas as quais se 

proliferam na sociedade, em especial na esfera local. 

A participação das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais nos 

espaços públicos traz à tona novas demandas para sua atuação na sociedade, passando a 

exigir novas habilidades e capacidades de suas lideranças. Nesse contexto, a participação 

cidadã tem se apresentado como prática fundamental para a ampliação do processo de 

democratização do poder local e controle de suas ações no campo das políticas públicas. 

Os espaços e mecanismos institucionais que foram implementados ao longo desse período 

de redemocratização, ao mesmo tempo em que possibilitaram novos espaços entre governo 

e sociedade civil no âmbito local, têm apresentado muitos limites para o controle social da 

gestão pública. A falta de vontade política dos governos locais assim como a frágil 

organização da sociedade civil são elementos desafiantes a serem trabalhados no sentido 

de possibilitar uma mudança na relação do poder local com a sociedade civil, de forma a 

construir uma cidadania participtiva. 

As experiências participativas que vêm se desenvolvendo, principalmente por 

iniciativa dos movimentos sociais, representam uma mudança importante, mas ainda se 

requer um investimento em capacitação e articulação dos atores locais para uma efetiva 

participação nos espaços públicos. A educação popular assume um papel relevante pela 

sua contribuição para a autonomia dos sujeitos, tendo como perspectiva a construção de 

uma cidadania ativa para o fortaleciemento da democracia participativa.  

A partir dos anos de 1990, com as mudanças institucionais tendo como marco desse 

processo a promulgação da Constituição de 1988, a participação cidadã nas políticas 

públicas tendo o orçamento público municipal como foco desse processo ganha visibilidade 

política e social, configurando-se em uma nova forma de fazer e incidir nas políticas públicas 

na esfera local. Em várias cidades, organizações da sociedade civil do campo popular 

(pastorais, associações de moradores, movimentos sociais, sindicatos, ONGs etc.) se 

articulam para acompanhar o processo de elaboração do orçamento público e o seu controle 

social.  

O interesse pela transparência e democratização da coisa pública é resultado de um 

movimento da sociedade civil, que se transforma numa das principais motivações para as 

organizações e movimentos sociais organizarem os Fóruns populares para 

acompanhamento ao orçamento público no âmbito local a partir dos anos de 2000, tendo em 

vista o interesse pela participação cidadã no ciclo orçamentário ser pouco, ficando restrito 

àqueles municípios em que foi instituído o Orçamento Participativo. 

As experiências de orçamento participativo iniciadas ainda na década de 1980, tendo 

como experiência de maior visibilidade a do município de Porto Alegre no Rio Grande do 
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Sul, mesmo que tenham se expandido para centenas de municípios brasileiros, não atingiu 

a sua maioria. Estudos relatam que até o ano de 2000 mais de 140 cidades aderiram ao 

orçamento participativo, em cidades pequenas, médias e grandes, em áreas com 

características rurais e urbanas, sendo a maior quantidade em áreas urbanas e cidades 

médias e grandes (RIBEIRO; GRAZIA, 2003). 

Apesar da sua expansão e visibilidade internacional, a maioria dos municípios 

brasileiros não aderiu a essa proposta. Teve continuidade o processo de elaboração 

orçamentária de forma centralizada e sem a participação cidadã, mesmo que a nova 

Constituição garantisse a participação no planejamento da cidade. No caso da 

institucionalização do orçamento participativo seria necessária uma iniciativa do Poder 

Executivo e aprovação pelo Poder Legislativo. 

Frente a essa realidade da maioria dos municípios brasileiros, a iniciativa de 

organização de Fóruns Populares para a participação cidadã surge como uma alternativa 

para os cidadãos incidirem no processo de elaboração do orçamento público (SEDUP; 

CENTRAC; APP; PERIFERIA, 2014). São experiências participativas que podem ser 

encontradas não apenas em grandes cidades e capitais onde existe um conjunto de 

organizações da sociedade civil com um maior grau de articulação e mobilização social. 

Contrariando uma realidade adversa à participação marcada por fortes traços do 

coronelismo, clientelismo, patrimonialismo e, portanto, pela impermeabilidade do poder local 

para a democratização e a transparência da gestão pública, organizações da sociedade civil 

de cidades pequenas e médias têm forçado o poder local a abrir canais de diálogo com a 

sociedade civil, fazendo emergir uma nova relação entre Estado e Sociedade, o que 

configura uma descontinuidade no modo tradicional de fazer política. Nesse novo contexto 

em que a participação é elemento central no processo de democratização da gestão pública, 

o desafio é quebrar a visão tradicional de administração pública predominante na esfera 

local. A ampliação do exercício da cidadania, dando novos significados para além do sentido 

jurídico é o aspecto que nos interessa nesta análise. 

 

Novos tempos e espaços para a participação:  
o Fórum das Entidades e Movimentos Sociais de Guarabira − PB 

 

A experiência aqui analisada se realizou no município de Guarabira − PB, localizado 

na região do brejo da Paraíba, com uma população de 55.326 habitantes, conforme o IBGE 

no Censo 2010, com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,673, segundo o 

atlas de desenvolvimento humano dos municípios do Brasil (IBGE, 2013). 
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A iniciativa tem início em 2002, com o objetivo de contribuir na democratização e 

transparência do processo de elaboração do orçamento público, tendo em vista a realização 

do controle social por parte da sociedade civil. 

Do ponto de vista da organização social, Guarabira desde a década de 1980 tem se 

constituído como uma referência no processo de mobilização popular na região, tendo como 

marca a presença das pastorais populares da Igreja Católica, comunidades eclesiais de 

base (CEBs), movimentos populares de bairros e organizações não governamentais (ONGs) 

no cenário político local, impulsionado pela ação da Igreja Católica. Nessa década, várias 

lutas sociais eclodem na região, destacando-se a luta pela terra, a renovação do 

sindicalismo rural, os movimentos de mulheres e de moradores de bairros populares. No 

momento de criação do Fórum das Entidades e Movimentos Sociais de Guarabira, o 

município contava com um conjunto de organizações e movimentos populares, a exemplo 

das pastorais sociais da Igreja Católica, associações, ONGs, sindicatos, grupos de jovens, 

de mulheres etc. os quais constituíam uma rede de movimentos sociais do município. 

Esse momento foi propício também para a criação de vários conselhos municipais 

gestores de políticas públicas e conselhos de direitos, período em que surge um novo 

campo de ação para os movimentos e organizações populares. Nos seis Conselhos 

existentes no município nessa época (Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho 

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho de Saúde, Conselho de 

Agricultura, Conselho de Educação - Fundef e um Conselho Tutelar), é marcante a presença 

de representantes de organizações populares como conselheiros nos respectivos conselhos 

(MOREIRA, 2002). 

A realidade política de Guarabira é marcada por um modo tradicional de fazer 

política, com hegemonia das relações privadas numa simbiose entre o público e o privado. A 

administração do município tem se revezado entre dois grupos políticos, ora pertencentes 

ao mesmo partido, ora a partidos diferentes, a depender da conjuntura política regional. No 

Poder Legislativo, a Câmara Municipal é composta por dezessete vereadores, sendo 

sempre a maioria pertencente à bancada da situação. 

A experiência do Fórum das Entidades e Movimentos Sociais traz uma contribuição 

importante para a descontinuidade das relações políticas tradicionais baseadas no 

clientelismo e favoritismo, a partir de ações políticas e educativas desenvolvidas com a 

colaboração do Serviço de Educação Popular (SEDUP), junto aos movimentos sociais, 

tendo como foco de suas ações a temática das políticas públicas e a participação popular.  

O interesse pela dimensão educativa acerca da questão do controle social na gestão 

pública foi motivado pela participação dos representantes das organizações populares nos 

conselhos municipais. A partir do envolvimento dos representantes dos movimentos sociais 

nos vários conselhos, a temática do orçamento público ganha importância e passa a fazer 
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parte das reuniões de estudo, oficinas e seminários, como parte do processo de capacitação 

dos conselheiros para sua atuação nos seus respectivos conselhos.  

A partir dessa demanda desencadeou-se um processo de discussão e capacitação, 

envolvendo as diversas organizações e movimentos sociais com o objetivo de desenvolver 

uma ação coletiva para intervir de forma propositiva na elaboração de políticas públicas no 

âmbito do orçamento público municipal. Partindo dessa reflexão, um grupo formado por 

representantes de diversas organizações populares decidiu acompanhar e participar da 

elaboração do orçamento público do município, apresentando propostas ao Poder 

Executivo, para serem incorporadas às leis orçamentárias, concretizando assim a ideia de 

criação do Fórum de Entidades e Movimentos Sociais de Guarabira, conhecido como o 

“Fórum Cidade”. 

O relato das primeiras ações do Fórum se torna importante na presente análise, no 

sentido de mostrar a impermeabilidade do poder local aos processos participativos. Nosso 

objetivo aqui é apenas destacar os primeiros passos e dificuldades encontradas nesse 

processo.  

A primeira iniciativa do coletivo para se tornar ator político no contexto local foi 

solicitar uma audiência com o Poder Executivo do município, de modo a abrir um canal de 

diálogo entre sociedade civil e governo, e assim iniciar a discussão sobre a proposta de 

participação da população na elaboração do orçamento do município.  

Frente à impermeabilidade do poder executivo local à participação dos cidadãos na 

gestão pública, a iniciativa não logrou sucesso. Diante desse resultado, o grupo resolveu 

seguir outro caminho e partiu para um diálogo com o Poder Legislativo. A partir dos 

conhecimentos acumulados nas oficinas, seminários e discussões, o coletivo resolveu se 

articular com o vereador da bancada de oposição, para que ele intermediasse a 

apresentação das propostas elaboradas pelos representantes dos movimentos sociais, 

apresentando como emenda a proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo 

ao plenário da Câmara, no momento de realização das audiências públicas e sessões para 

a votação das leis orçamentárias. 

Diante da composição da Câmara Municipal, com hegemonia dos vereadores da 

bancada da situação, as emendas apresentadas à Lei Orçamentária Anual (LOA) pelo 

vereador da oposição foram rejeitadas pela maioria dos vereadores, mesmo com a presença 

das lideranças das organizações populares que acompanhavam o processo de votação no 

plenário da Câmara. 

No ano seguinte, em 2002, após avaliação realizada pelo Fórum, o grupo organiza 

uma nova estratégia. Desta vez, envolveram-se no processo participativo os conselheiros 

dos conselhos municipais, gestores de políticas públicas e do conselho tutelar, dando uma 

maior legitimidade ao Fórum. 
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Após a realização de reuniões com os conselheiros e de plenárias com 

representantes de organizações e movimentos sociais populares para elaboração de 

propostas da sociedade civil, a serem apresentadas no momento de elaboração do 

orçamento público, de acordo com o calendário do ciclo orçamentário, o grupo apresentou 

as sugestões e propostas elaboradas ao Poder Executivo para que fossem incorporadas à 

Lei Orçamentária. Novamente o Poder Executivo rejeitou as propostas.  

No momento das audiências públicas as mesmas propostas foram apresentadas 

através de um representante do Poder Legislativo, desta vez com a realização de uma 

tribuna livre na Câmara Municipal em que representantes da sociedade civil fizeram a 

defesa de suas propostas para serem incluídas no orçamento. Mais uma vez as emendas 

foram vetadas pelos vereadores da bancada de sustentação do governo municipal. 

Em 2003, o processo deu continuidade de forma mais ampla, envolvendo outras 

organizações populares do município, passando a ganhar uma maior visibilidade no cenário 

político local. A participação do Fórum começou no momento de elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Em audiência com representantes do Poder Executivo foram apresentadas as 

sugestões elaboradas pelo Fórum e pelos conselhos da assistência social, de direitos da 

criança e do adolescente e conselho tutelar.1 Após as negociações com o Poder Executivo, 

as propostas dos representantes da sociedade foram aceitas, diminuindo apenas o valor 

financeiro.  

Na sessão na Câmara Municipal para aprovação da LOA, os representantes das 

organizações populares e os conselheiros representantes da sociedade civil estavam 

presentes na galeria da Câmara Municipal, acompanhando o processo de votação. O 

resultado desse movimento cidadão foi a aprovação das propostas pelo Legislativo, 

passando a ser incorporadas ao orçamento para o exercício do ano 2004. Com esse 

resultado, o desafio seguinte passou a ser o cumprimento por parte do Poder Executivo em 

autorizar a liberação dos recursos para que as referidas propostas fossem executadas. 

Para surpresa da sociedade civil, principalmente das organizações populares 

participantes do Fórum das Entidades e Movimentos Sociais de Guarabira, as propostas 

negociadas e aprovadas pelos poderes Executivo e Legislativo não constavam na versão 

final da LOA de 2004 homologada pelo Poder Executivo, descumprindo o que tinha sido 

acordado anteriormente à votação na Câmara e aprovado pelos vereadores. Com essa 

decisão, a prefeita descumpriu todos os prazos e regulamentos contidos na Lei Orgânica do 

                                                             
1
 O conteúdo da proposta consistia no seguinte: Políticas de assistência para o município, melhoria 
da estrutura e funcionamento dos Conselhos Gestores e Tutelar, que correspondiam ao valor de R$ 
566.292,00, 2,32% do orçamento para 2004 que estava sendo proposto em R$ 23.986. 900, 00. 
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Município e no regimento interno da Câmara Municipal, configurando-se num desrespeito 

para com as organizações da sociedade civil. 

Apesar da pressão do Fórum através de denúncia nas rádios da cidade, carta aberta 

à população, ocupação da tribuna livre da Câmara Municipal para pressionar os vereadores 

a rejeitarem o veto da prefeita às propostas, mesmo assim a prefeita não voltou atrás e a 

Câmara referendou o veto, caracterizando, portanto, uma debilidade do processo 

democrático. 

Os primeiros quatro anos da experiência foram suficientes para perceber o quanto à 

participação popular e cidadã no âmbito local encontra dificuldades, tendo em vista a 

tradição de nossa política, marcada pela ausência ou fragilidade da democracia, mesmo 

diante das mudanças institucionais decorrentes do processo de democratização do país. 

Nos anos seguintes, com a mudança do governo municipal o processo de diálogo 

fica mais flexível, possibilitando, assim, a abertura de canais de diálogo com o poder 

executivo. Nesse contexto há um fortalecimento e legitimidade do Fórum enquanto ator 

político, conseguindo participar do processo de elaboração do orçamento, mesmo que a 

atual gestão local não tenha instituído o orçamento participativo. 

O processo de participação foi se ampliando com incorporação de diversos 

movimentos e organizações populares. O Fórum chegou a ter a participação de dezesseis 

entidades e movimentos sociais, com a organização de uma coordenação para coordenar 

as ações e fazer a interlocução com representantes do Poder Executivo, sendo estes a 

prefeita e seus secretários, da mesma forma com os representantes do Poder Legislativo 

municipal. 

A realização de plenárias populares convocadas pelo Fórum, tendo como objetivo a 

elaboração de propostas a serem apresentadas nas mesas de negociação com o Poder 

Executivo, passaram a acontecer anualmente, além do acompanhamento às sessões e 

audiências públicas realizadas durante o processo de elaboração do orçamento, como prevê 

a legislação. Atividade que a Câmara não realizava durante o processo de elaboração das 

leis orçamentárias, só vindo a realizar após a ação politica do Fórum Cidade. 

Uma iniciativa importante desse processo de participação cidadã nas políticas 

públicas locais foi a realização de campanhas para sensibilizar a população para que tivesse 

interesse e participasse do processo de elaboração do orçamento público do município. A 

primeira campanha teve como tema “A cidade é sua: ajude a torná-la melhor”. Campanhas 

semelhantes foram desenvolvidas em outros anos, com os mesmos objetivos. Durante um 

período do ano em que se elabora o orçamento público no município se desenvolvia um 

conjunto de atividades para mobilizar e sensibilizar a população a participar desse processo, 

dando visibilidade à ação desenvolvida pelo Fórum no município. 
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É importante destacar que, além das ações públicas o Fórum juntamente com a 

colaboração do SEDUP sempre realizou atividades formativas através de cursos, seminários 

para lideranças dos movimentos e organizações populares para entender o que é uma peça 

orçamentária, como elaborar propostas de políticas públicas etc., tendo em vista o 

orçamento e o controle social serem temas complexos. Como relata uma liderança, “antes, 

não se tinha acesso ao orçamento; hoje, a gente manuseia as notas fiscais. Quando a gente 

tem dúvida, vai à tesouraria, procura saber o número do empenho, quando tem [...]”. 

Ao longo de quinze anos de experiência de participação, o Fórum passou por vários 

momentos e cenários políticos no âmbito local, mudanças de gestores e partidos na 

administração da cidade, sempre tendo como marca semelhante a todas as gestões a 

impermeabilidade à participação cidadã na gestão pública e a fragilidade de canais de 

diálogo com a sociedade civil.  

O desafio desse movimento é a sua capacidade de ampliação, no sentido de 

envolver outros segmentos sociais para adquirir maior legitimidade; além de buscar a 

participação do Poder Judiciário, tendo em vista o desrespeito às regras e leis que 

fundamentam a participação dos cidadãos no ciclo orçamentário previsto na Constituição 

Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Estatuto da Cidade, as 

quais apresentam prerrogativas que asseguram a gestão pública democrática. 

O maior desafio desse processo é a execução das ações aprovadas nas Leis 

Orçamentárias: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA). A sociedade civil consegue aprovar suas propostas nas 

referidas leis, mas quando chega o momento de execução por parte do poder executivo, as 

ações e projetos não são executados, desrespeitando as iniciativas da sociedade civil. 

Aspecto que tem se apresentado como um elemento desmobilizador para o Fórum. O 

Fórum não conseguiu, até o presente, força politica para o cumprimento do orçamento. De 

acordo com a Constituição Federal, em seus artigos 165 e 169, o modelo brasileiro não 

estabelece a obrigatoriedade de se executar tudo o que foi definido no orçamento, aspecto 

que favorece a decisão do executivo de não realizar as propostas apresentadas pela 

sociedade civil e aprovadas no âmbito do poder legislativo. 

 

Limites e possibilidades da incidência e controle social das políticas públicas locais 

 

A participação social no poder local se apresenta no cenário político com grandes 

desafios e dificuldades, tendo em vista a impermeabilidade dos políticos locais para a 

inclusão da sociedade civil na gestão da cidade. As iniciativas de participação na gestão 

pública desenvolvidas nos últimos anos é resultado muito mais da incidência da sociedade 

civil do que de uma ação propositiva do Estado. O poder público local pouco tem contribuído 

Anais III Encontro PDPP -  Página 385



15 
 

para a participação da sociedade nesse âmbito, não criam os canais de diálogo entre 

Estado e sociedade, ao contrário busca fragilizá-los. 

A partir de um movimento iniciado pela sociedade civil, presencia-se o envolvimento 

de atores sociais antes excluídos da cena política, marcando, assim, uma possibilidade de 

ampliação da participação na direção da cidadania ativa e da democracia participativa. A 

articulação das organizações sociais em Fóruns populares, os quais passaram a intervir em 

espaços restritos aos representantes da democracia representativa é um novo campo de 

ação das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais, nos últimos anos. 

Frente a essa realidade, as experiências de participação que visam ao controle social 

da gestão pública se deparam com uma forte resistência por parte de uma cultura política 

não democrática presente no âmbito local que impede o desenvolvimento de iniciativas do 

porte do Fórum das Entidades e Movimentos Sociais de Guarabira de forma mais efetiva. 

Os avanços ainda são frágeis, principalmente em relação à execução das propostas 

apresentadas pela sociedade civil nas leis orçamentárias, por parte do poder executivo, 

aspecto que tem fragilizado a ação do Fórum e desmobilizado os atores sociais para dar 

continuidade a esta ação cidadã.  

Trata-se de um processo político participativo fundamental que requer outras 

estratégias no sentido de dar continuidade a uma ação política importante para o 

fortalecimento de uma esfera pública que possibilite o diálogo entre o Estado e os cidadãos, 

espaço fundamental para o desenvolvimento da cidadania ativa e de uma cultura política 

participativa. 
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Ativismo burocrático na construção de Belo Monte e na inclusão socioprodutiva 

de catadores de materiais recicláveis1 

Igor Brandão2 

Luiz Vilaça3 

 

Resumo: Como se distinguem as práticas de ativismo burocrático no interior do 

Estado brasileiro? A partir dos casos da implementação da Usina de Belo Monte e da 

construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, identificamos a existência de 

dois tipos de ativismo nas burocracias estatais, de acordo com o esforço e o propósito 

dos atores: ativismo artesanal e ativismo disruptivo. Argumentamos que burocratas 

situados em organizações estatais adotam práticas de ativismo para mobilizar recursos 

materiais, simbólicos e de autoridade em diferentes níveis: i) organizações em que 

trabalham; ii) ambiente institucional em que atuam; e iii) redes socioestatais em que 

se posicionam. A metodologia se baseia em análise de documentos, 169 entrevistas 

semi-estruturadas e observações de reuniões públicas. O artigo visa contribuir 

teoricamente para o recente debate sobre ativismo institucional na literatura brasileira. 

 

 

1. Introdução 

 

As dinâmicas de (inter)ação entre atores sociais e atores estatais constituem 

um debate central nas ciências sociais brasileiras. Se teorias tradicionais sobre 

movimentos sociais – como a perspectiva habermasiana de Arato e Cohen (1994) e a 

teoria do processo político, desenvolvida por McAdam, Tarrow e Tilly (2001) – 

entendiam que os movimentos operavam necessariamente fora do Estado (Abers e 

von Bülow, 2011, p. 63), trabalhos recentes vêm matizando esse pressuposto e 

buscando compreender como redes de ação coletiva atravessam diferentes esferas 

sociais entendidas enquanto “Estado” e “sociedade” (Abers e Tatagiba, 2014; Abers e 

Oliveira, 2015). 

																																																								
1 Esta proposta surge de uma troca entre uma pesquisa de doutorado sobre a construção da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e uma pesquisa de mestrado relacionada à atuação do Ministério Público 
no caso da usina de Belo Monte. 
2 Doutorando em Ciência Política pela Universidade de Brasília.  
3 Mestrando em Ciência Política pela Universidade de Brasília.	
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No Brasil, as transformações da burocracia federal ocorridas a partir de 2003 – 

com membros de organizações de movimentos sociais (OMS) ocupando cargos no 

governo (Cardoso Jr., 2011; D’Araújo, 2009; Lopez et al 2014) – levaram 

pesquisadores a seguir esses ativistas e a acompanhar suas ações no interior de 

instituições estatais. Estudos passaram a tentar compreender as dinâmicas desses 

processos nos quais “militantes” entram no aparelho estatal e buscam avançar 

determinadas agendas e projetos políticos (Abers e Tatagiba, 2014; Silva e Oliveira, 

2011; Silva, 2016). 

Em um primeiro momento, a ideia de ativismo institucional estava fortemente 

vinculada às conexões que agentes estatais desenvolviam com ativistas de 

movimentos sociais, como fica claro na tentativa de Abers e Tatagiba (2014, p. 2, 

tradução livre) de “descrever o que as pessoas estão fazendo quando assumem cargos 

em burocracias governamentais com o propósito de avançar agendas ou projetos 

políticos propostos por movimentos sociais”. A preocupação aqui, assim, era de 

compreender como uma militância em redes de movimentos sociais influencia a 

atuação de burocratas, seja pelo acionamento de recursos – como contatos e 

informações – ou pela cobrança que vinha das redes de movimentos a que pertenciam 

(Banaszak, 2005; 2010; Olsson e Hysing, 2012; Pettinicchio, 2012; Rich, 2013). 

Recentemente, Abers (no prelo) problematiza o modo como essas análises 

interpretam as interações entre insiders e outsiders ao lembrar que o caráter ativista 

desses burocratas não está necessariamente ligado ao pertencimento a movimentos 

sociais, mas a compromissos que burocratas constroem com determinadas causas. 

Mas talvez até mais importante, ao propor uma compreensão do ativismo como um 

tipo de ação – “a particular kind of action, that which involves the pursuit of 

opportunities to defend contentious causes” (Abers, no prelo, p. 5) –, Abers desloca o 

debate sobre quem são os ativistas para como operam diferentes formas de ativismo. 

Apesar da crescente presença de ricos estudos de casos que nos permitiram 

avançar na compreensão sobre como operam práticas de ativismo na burocracia em 

diferentes contextos (ver, por exemplo, Banaszak, 2010; Abers, 2015; Abers e 

Tatagiba, 2014), a ausência de estudos comparados dificulta uma sistematização sobre 

quais tipos de ativismo são acionados por burocratas, e ainda sobre o que explica a 

variação do ativismo dentro do Estado. 

Compreender de que maneiras, sob quais condições e a partir de quais 

mecanismos tipos diferentes de ativismo emergem dentro da burocracia é 
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fundamental quando levamos em conta o caráter heterogêneo e fragmentado do que 

chamamos de “Estado” (Migdal, 2001). Afinal, diversos autores vêm ressaltando as 

diferenças entre agências estatais, seja nos seus propósitos ou nas suas capacidades 

para fazer com que esses propósitos se materializem em ações concretas no processo 

de formulação e implementação de políticas públicas (Abers, Pereira e Silva, 2016; 

Pereira, 2014;Skocpol e Finegold, 1982; Brandão, 2013). 

A partir de um estudo comparado entre diferentes organizações envolvidas em 

dois domínios de políticas (Burstein, 1991) distintos – a implementação da usina de 

Belo Monte e a inclusão socioprodutiva de catadores –, buscamos contribuir para este 

debate sistematizando e explicando diferentes formas de ativismo acionadas por 

burocratas. Nosso objetivo é dar um zoom nas dinâmicas de ativismo dentro do 

Estado: o que efetivamente fazem burocratas que se engajam com práticas de 

ativismo? Quais seus objetivos e de que maneiras eles tentam alcançá-los? Em que 

contextos e sob quais condições tais práticas são mais propícias a ocorrer? 

Essa pesquisa foi realizada a partir de uma comparação entre dois estudos de 

caso: o processo de implementação da usina de Belo Monte e a construção 

institucional da inclusão socioprodutiva de catadores na Política Nacional Nacional de 

Resíduos Sólidos. A usina de Belo Monte, que já está em operação na bacia do rio 

Xingu, próximo à cidade de Altamira (Pará), é um empreendimento que tem uma 

história antiga. Os primeiros planejamentos da usina emergem na década de 1970. A 

intensa mobilização de grupos sociais diversos contra a barragem – devido a seus 

impactos ambientais e sociais – fez com que o projeto acabasse ficando engavetado 

por alguns anos, sendo retomado com mais força a partir da virada do século, quando 

Belo Monte se torna pauta central na agenda de diversas agências estatais (Pereira, 

2014). A partir daí, a usina foi aprovada no Congresso Nacional em 2005 e teve seu 

processo de licenciamento ambiental aberto em 2006. Apesar de já ter começado a 

entrar em operação com algumas das turbinas, a conclusão total do empreendimento 

está prevista apenas para o ano de 2019.4 Foram diversos os atores – estatais e sociais 

– que atuaram e vêm atuando durante o processo de implementação da usina.  

Catadores de materiais recicláveis trabalham nas cidades brasileiras desde 

meados do século XX. Até os anos 2000, não havia uma institucionalidade pela qual 

se pudesse incluí-los nos sistemas públicos de gestão de resíduos sólidos. Nos anos 
																																																								
4 Fonte: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/belo-monte-inicia-operacao-comercial-6-anos-
apos-ser-licitada.html>. Acesso em 21/03/2017. 
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1980, esse grupo começa a trabalhar de maneira associada em grandes centros 

urbanos brasileiros, como Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Nos anos 1990, 

prefeituras de coalizões lideradas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) implantam 

modelos variados de parceria com tais organizações em seus sistemas de gestão 

integrada de resíduos sólidos urbanos. Nos anos 2000, prefeituras lideradas por outros 

partidos passam também a adotar um modelo de gestão mais inclusivo. Nesse mesmo 

período, uma série de mudanças institucionais no nível federal ocorrem com a 

chegada da coalizão de governo liderada pelo PT à presidência do país.  

O reconhecimento da profissão “catador” pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), o estabelecimento de um espaço no interior do governo federal para 

a coordenação das iniciativas de órgãos federais sobre o tema5, o decreto 5.940 da 

coleta seletiva em parceria com organizações de catadores nos órgãos públicos 

federais, a lei federal 11.445 da Política Nacional de Saneamento, projetos de fomento 

à estruturação de cooperativas de catadores como o Cataforte, o decreto 7.405 do 

programa Pró-Catador, e a lei federal 12.305 da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Esse conjunto de normas são exemplos de como a inclusão de catadores 

passou a fazer parte da institucionalidade na área de gestão de resíduos do Brasil.  

Neste artigo, focamos a ação de burocratas em diferentes organizações do 

Estado brasileiro, vinculados ao Ministério Público e ao Poder Executivo em dois 

níveis da federação. No caso de Belo Monte, o foco recai sobre a atuação de analistas 

técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) – órgão licenciador do projeto, responsável por conceder (ou 

não) as licenças que atestam a viabilidade da barragem: Licença Prévia, Licença de 

Instalação e Licença de Operação – e de procuradores do Ministério Público Federal 

(MPF), órgão de controle que vem atuando intensamente no processo da usina, 

contestando ações e decisões de diversas outras agências e atores estatais. No caso da 

inclusão socioprodutiva de catadores, o MPF também é ator importante no processo 

de implantação de políticas inclusivas em todo o país, especialmente no Distrito 

Federal. Nosso foco também recai sobre a ação de burocratas atuantes tanto em 

órgãos do Executivo federal, como o MTE, o Ministério das Cidades (MCidades), o 

																																																								
5 Este espaço foi criado com o nome de Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de 
Lixo, em 2003, e passou por diferentes fases. Em 2010, comitê foi reestruturado e passou a se chamar 
Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis. A 
instância existiu no interior da burocracia federal até 2015, quando foi extinta durante o governo de 
Dilma Roussef, com o fim da Secretaria Geral da Presidência da República (SG/PR). 
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Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a Fundação Banco do Brasil (FBB), 

como em órgãos do Executivo do Distrito Federal. Tais burocracias atuam nas áreas 

de geração de emprego e renda, saneamento ambiental e assistência social. 

Os dois estudos de casos foram estruturados a partir de três fontes principais 

de informação. Em primeiro lugar, analisamos documentos de diferentes fontes, de 

organizações da sociedade e do Estado. Fizemos também 169 6  entrevistas 

semiestruturadas com atores-chave nos dois casos, incluindo burocratas, membros de 

organizações de movimentos sociais e grupos sociais influenciados pelas políticas em 

questão. Apesar de ser impossível recorrer textualmente ao conteúdo de todas elas 

nesse artigo, o conjunto das entrevistas é um aporte essencial para nossa interpretação 

da ação dos burocratas cujas falas destacamos ao longo do texto. Por fim, observamos 

reuniões e encontros entre burocratas e entre burocratas e atores sociais diversos. 

A comparação entre a atuação de burocratas nestes dois casos confirmou 

nossas expectativas de que as dinâmicas de ativismo dentro do Estado são bastante 

heterogêneas. A análise comparada revelou também que os tipos de ativismo 

burocrático variam de acordo com duas dimensões centrais: os tipos de 

esforços/trabalho mobilizados – já que enquanto alguns burocratas costumam 

improvisar, outros se dedicam a ações mais complexas de engenharia – e os objetivos 

que esses burocratas tinham, visto que alguns deles buscavam fazer mudanças mais 

pontuais e outros mudanças estruturantes.  

A partir dessas duas dimensões emergentes da empiria, propomos uma 

tipologia do ativismo burocrático composta por duas categorias: o ativismo disruptivo 

– no qual atores mobilizam tanto esforços de engenharia quanto esforços de 

improviso voltados para produzir mudanças estruturantes – e o ativismo artesanal, 

caracterizado por um trabalho pontual tanto de improviso, com o propósito de incluir 

grupos desprivilegiados nas políticas públicas, quanto de engenharia, adequando 

instrumentos normativos aos limites legais e da jurisprudência dos órgãos de controle. 

Argumentamos que a variação no ativismo dentro do Estado – e portanto 

porque alguns burocratas se engajam em ativismo disruptivo e outros em ativismo 

artesanal – pode ser explicada por três elementos centrais: as organizações em que tais 
																																																								
6 Esse número corresponde à soma de 90 entrevistas sobre a construção da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e 79 sobre a implementação de Belo Monte. Todas foram realizadas pelos autores. 
Nas citações diretas ao longo do texto, identificamos data da entrevista e organização a que os 
burocratas se vinculavam no momento em que se deram os episódios narrados. Vários interlocutores 
não ocupavam mais as posições a que se referiram nas citações, por isso as datas das entrevistas não 
necessariamente coincidem com o período em que tais burocratas atuaram nas organizações citadas. 
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burocratas trabalham, o ambiente institucional em que atuam, e seu posicionamento 

em redes de interface socioestatal. A combinação de tais elementos nos permite 

analisar como fatores individuais, organizacionais e relacionais contribuem para a 

adoção de variadas formas de ativismo burocrático. 

 

2. Uma tipologia do ativismo burocrático 

 

As dinâmicas do ativismo dentro do Estado são complexas. Afinal, não há 

porque esperar que diferentes tipos de burocratas mobilizem as mesmas práticas de 

ativismo, principalmente quando olhamos para a atuação desses atores em contextos 

específicos. Neste trabalho, estamos particularmente interessados em duas dimensões 

na variação do ativismo dentro do Estado. A primeira delas refere-se aos objetivos dos 

atores. Em alguns momentos burocratas se posicionam veementemente a favor ou 

contra determinadas políticas, mobilizando ações com o objetivo de bloquear, manter 

políticas ou promover mudanças estruturantes no seu desenho. Em outros momentos, 

eles não questionam a política em si, mas tentam produzir mudanças pontuais como, 

por exemplo, a inclusão de grupos desprivilegiados nas decisões sobre políticas 

públicas. 

A segunda dimensão refere-se ao tipo de esforço e/ou trabalho empregado por 

burocratas. Agentes estatais podem articular verdadeiras engenharias, mobilizando 

diferentes tipos de recursos em ações que buscam explicitamente influenciar os 

desenhos de políticas (seja em questões pontuais ou estruturantes). Em outros 

momentos, contudo, burocratas tentam resolver problemas por meio de improvisos, 

atuando nas brechas e ambiguidades de políticas. Se na primeira dimensão a questão 

central de variação são os propósitos dos burocratas ao acionarem práticas de 

ativismo, nesta são as maneiras pelas quais eles materializam esses propósitos em 

ações concretas. 

O entrecruzamento dessas essas dimensões produz quatro subcategorias dentro 

de dois tipos de ativismo. Embora apareçam empiricamente sobrepostas em diversos 

momentos, tais práticas de ativismo podem ser melhor compreendidas se distinguidas 

analiticamente (Figura 1). Cada tipo de ativismo se divide, por sua vez, em duas 

subcategorias. De acordo com o tipo de esforço empreendido pelos atores, 

identificamos dois subtipos de práticas de ativismo disruptivo e outros dois de 

ativismo artesanal. Assim, esforços/trabalhos de engenharia e esforços/trabalhos de 
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improviso podem ser tanto pontuais quanto estruturantes. Enquanto o ativismo 

artesanal varia entre práticas pontuais de improviso ou engenharia, o ativismo 

disruptivo varia entre práticas estruturantes de engenharia ou improviso. 

 

Figura 1: Uma tipologia do ativismo burocrático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaboração dos autores. 

 

Sabemos que as práticas de ativismo acionadas por burocratas não se 

encaixam perfeitamente nessas classificações. Muitas vezes, ações que chamamos de 

“engenharia” também envolvem esforços de improviso, e vice-versa. Do mesmo 

modo, ações voltadas a objetivos estruturantes por vezes também incluem objetivos 

mais pontuais. Podemos imaginar também que algumas ações com propósitos 

pontuais se transformam em ações estruturantes. Em outras palavras: empiricamente, 

esses “tipos de ativismo” estão constantemente sobrepostos. Entendemos, contudo, 

que distingui-los analiticamente é um passo importante para sistematizar melhor o que 

caracteriza diferentes práticas de ativismo. Mais importante que categorizar tais 

práticas, nosso intuito na próxima seção é identificar elementos que expliquem a 

variação desses tipos de ativismo. Por ora, nosso objetivo é ancorar essa tipologia 

empiricamente, iluminando como a atuação de burocratas nos dois casos comparados 

neste artigo se conectam ao modelo analítico proposto acima. 

	

Esforço/Trabalho	

Objetivo	
Pontual	 Estruturante	

Engenharia	

Improviso	

Ativismo	
Disruptivo	

Ativismo	
Artesanal	
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Ao ajuizarem Ações Civis Públicas (ACP) – a partir de evidências 

mobilizadas por organizações de movimentos sociais e pesquisadores – que buscavam 

bloquear a usina de BM ou suspender sua licença, procuradores do Ministério Público 

Federal (MPF) empregavam ações de engenharia visando promover diversos tipos de 

mudanças. Durante o caso de Belo Monte, procuradores ajuizaram 27 ações – sendo a 

maioria delas ACPs, mas incluindo também ações de improbidade administrativa – 

com objetivos diversos, como interromper a construção da usina, suspender as 

licenças (prévia, de instalação e de operação) concedidas pelo IBAMA, e garantir 

compensações para grupos atingidos pelo empreendimento (para mais detalhes, ver 

Vilaça, 2017).  

Entendemos ACPs como práticas de engenharia à medida em que elas 

geralmente eram resultado de meses/anos de investigação que envolviam inúmeras 

costuras de relações de procuradores. Nesse sentido, procuradores da Procuradoria da 

República do Município de Altamira (PRM-Altamira) se articulavam com outras 

instâncias do MPF, buscando ajuda de procuradores de Belém, que auxiliavam 

“amadurecendo a questão, dialogando, construindo com você a melhor decisão a 

tomar” (Burocrata, MPF, 2016). Assim, tanto em Brasília como na sede da 

procuradoria de Belém havia procuradores que auxiliavam o trabalho dos servidores 

do MPF em Altamira (Burocrata, MPF, 2016). Assim, tanto em Brasília7 como na 

sede da procuradoria de Belém havia procuradores que auxiliavam o trabalho dos 

servidores do MPF em Altamira (Burocrata , MPF, 2016). 

 Além disso, procuradores de Altamira também recrutavam aliados, como 

organizações de movimentos sociais (OMS) e pesquisadores da comunidade 

acadêmica. Todos os procuradores da república entrevistados (10) afirmaram ter tido 

diálogos constantes – mesmo que com diferentes intensidades – com organizações de 

movimentos sociais durante o caso de BM, ressaltando ainda que os movimentos 

foram fortes colaboradores. Uma das procuradoras destaca que os movimentos da 

região “servem como informantes, no sentido de apresentar os anseios da população, 

e ao mesmo tempo, de forma reversa, cobrarem nossa atuação” (Burocrata, MPF, 

2015). Para um dos procuradores entrevistados, a importância desses aliados na 

																																																								
7  As instâncias do MPF em Brasília mais acionadas durante o caso de Belo Monte foram a 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e duas Câmaras Técnicas de Coordenação e 
Revisão: a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e a Câmara de Populações Indígenas e 
Comunidades Tradicionais (Burocrata , MPF, 2016). 

Anais III Encontro PDPP -  Página 395



	 9	

sociedade civil era justamente a possibilidade de obter informações que ajudassem em 

suas ações (tanto judiciais como extrajudiciais): 
“a Amazônia é um local de extrema dificuldade de comunicação. Extrema. 
Há lugares que não se comunicam com outros que estão a 100km de 
distância na época do inverno amazônico porque as estradas não deixam. O 
acesso à informação é algo muito difícil. Nós estamos lutando contra o 
governo, então sabíamos que não íamos ter as informações precisas da 
FUNAI, do IBAMA, da Polícia Federal. Nem todo mundo ia gostar de dar 
informações para a gente, e poderiam omitir alguma coisa ou outra. E nós 
precisávamos daquelas informações para exercer a defesa do meio 
ambiente e das populações tradicionais. Como se faz isso? Não tinha outro 
jeito, era aproveitar esse movimento social de Altamira, que é o 
movimento mais forte de toda a Amazônia” (Burocrata , MPF, 2017). 
 

As arenas judiciais, contudo, não foram o único espaço no qual procuradores 

canalizavam esforços na tentativa de mudar o rumo da usina. De fato, diversas 

estratégias extrajudiciais foram acionadas por procuradores. Uma delas foi a inspeção, 

na qual procuradores convidaram diversas instituições – estatais e da sociedade civil – 

para acompanhar de perto como estava se dando o processo de remoção compulsória 

de comunidades ribeirinhas decorrentes da chegada da barragem. A articulação de 

procuradores com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, com organizações 

de movimentos sociais, com pesquisadores e ainda com o Conselho Nacional de 

Direitos Humanos – atores que estiveram presentes no evento – iluminam também 

como a inspeção pode ser caracterizada como uma ação de engenharia.  

Seus objetivos, no entanto, eram mais pontuais: a ideia central da inspeção era 

que outras agências envolvidas no processo de implementação da usina – como o 

IBAMA, órgão licenciador de Belo Monte – percebessem os impactos da construção 

do empreendimento no modo de vida dos ribeirinhos. De acordo com a procuradora 

responsável pela organização da inspeção, a Norte Energia (NE) – empreendedora da 

barragem – não reconhecia que os ribeirinhos possuem um estilo de vida diferenciado, 

que requer compensações também diferenciadas. Isso se traduzia na negativa da NE 

em indenizar as duas casas que caracterizam esses grupos, uma vez que dependem do 

fluxo rio-cidade (e por isso possuem casas na beira do rio e na cidade de Altamira). 

Para a NE, contudo, apenas uma moradia poderia ser indenizada, sendo a outra 

caracterizada apenas como “ponto de apoio”, o que significava que a empresa não se 

via obrigada a dar uma casa adicional para essas pessoas. Em resumo, “para a Norte 

Energia tinha que ter uma casa só. Para a Norte Energia, o ribeirinho é um pretenso 

fazendeiro que quer ter gado e quer crescer, eles não veem o ribeirinho como uma 

população tradicional” (Burocrata, MPF, 2016).  
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Analistas técnicos do IBAMA, por outro lado, ao mobilizarem uma 

condicionante da usina – referente à obrigação do empreendedor de BM (empresa 

Norte Energia) de construir um sistema de saneamento básico para os moradores de 

Altamira – para pressionar a Norte Energia a reassentar moradores de um dos bairros 

que não era considerado como impactado nos primeiros estudos ambientais, se 

apoiaram no improviso voltado a mudanças pontuais.  Esse tipo de ativismo esteve 

presente, por exemplo, na atuação do IBAMA para mitigar os impactos de Belo 

Monte no bairro Jardim Independente I, que inicialmente não aparecia nos estudos e 

planejamentos como uma área diretamente impactada pela usina. A irrupção de água 

dentro das casas de moradores, contudo, revoltou a população e OMSs locais, que 

acionaram o IBAMA para comunicar o que estava acontecendo. 

De acordo com técnico do IBAMA entrevistado, a situação era complicada 

porque a Norte Energia havia feito um estudo que alegava que essas irrupções não 

eram resultado direto de impactos da barragem. O bairro é composto de diversas casas 

em estruturas de palafitas, aglomeradas em torno de uma lagoa. Os impactos foram 

sentidos apenas após a usina entrar em operação, em 2015. Na opinião de uma 

defensora pública entrevistada,  
“será que as pessoas não conseguem enxergar que ocorreu o fenômeno da 
favelização ali (no Jardim Independente I)? É bem verdade que ali já tinha 
uma ocupação irregular, mas que não era intensa como se tornou agora. E 
está evidente que o custo de vida aqui aumentou demais. (...) Porque o 
pessoal aqui não tinha estrutura. Então na hora que ele viu um monte de 
gente chegando, eles colocaram um preço... E aí o que aconteceu, a 
população mesmo daqui de Altamira começou a ser empurrada pra 
marginalização. E onde que eles iam encontrar os locais mais baratos pra 
ficar? Nesses bairros mais carentes. É impacto direto” (Burocrata, 
Defensoria Pública da União, 2016). 
 

A dificuldade de provar que as irrupções de água tinham um vínculo direto 

com a construção/operação da usina – uma vez que este argumento sobre a 

marginalização não seria suficiente para garantir que a Norte Energia reconhecesse os 

impactos e tomasse alguma providência – fez com que servidores do IBAMA 

improvisassem. Buscando garantir melhores condições de vida para a população do 

Jardim Independente I, servidores do IBAMA mandaram um ofício no final de 2016 

exigindo que a Norte Energia cadastrasse os moradores do bairro – com o objetivo 

posterior de que eles fossem reassentados –, a partir da justificativa de que a 

permanência dessas pessoas no bairro violaria outra condicionante, que exige que a 

Norte Energia provesse saneamento básico para todos os habitantes da cidade, o que 
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seria impossível na infraestrutura do Jardim Independente I (pelo menos para as casas 

localizadas na beira da lagoa). De acordo com militante do Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB), “conquistamos esse primeiro passo graças à dura luta dos 

atingidos e à sensibilização do pessoal do escritório do IBAMA aqui em Altamira. 

Agora, será necessário continuar lutando para garantir de fato o direito ao 

reassentamento”.8 

Um tipo de ativismo semelhante pode ser encontrado nas ações de servidores 

do IBAMA para consolidar a retomada do Plano de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Xingu (PDRS-X), um fundo de aproximadamente 500 milhões de reais 

destinado a programas para o desenvolvimento econômico e social da região 

(Sociedade civil, Fort-Xingu, 2016). Como explica um dos entrevistados do órgão, “o 

IBAMA teve uma atuação mais política, se posicionou junto ao governo para reforçar 

a necessidade do PDRS-Xingu. E ele acabou saindo junto com Licença Prévia, sendo 

publicado muito por pressão nossa, para que tivesse aporte de presença 

governamental na área” (Burocrata, IBAMA, 2014). Pereira (2014, p. 165) ressalta a 

importância do IBAMA na articulação em torno do PDRS-X: 
“diversos pareceres (como o Parecer no 06/2010, de 26 de janeiro de 2010) 
do IBAMA, anteriores a LP, ressaltam a importância da implementação do 
PDRS-X, fazendo com que o IBAMA se alinhasse aos esforços do setor 
elétrico e da Casa Civil para concretizar o plano. Como resultado, nessa 
mesma época, a Casa Civil e o setor elétrico iniciaram as primeiras ações 
para realmente implementar o plano, como a criação do Grupo de Trabalho 
Intergovernamental que tinha a missão de finalizar o plano”. 
 

Entendemos que a mobilização do IBAMA para retomar o PDRS-X pode ser 

entendida como uma ação de improviso – uma janela que os atores viram a 

possibilidade de atuar –, com um objetivo pontual: de garantir a existência de recursos 

destinados à infraestrutura da cidade, que seriam fundamentais devido à explosão da 

população de Altamira com a chegada do empreendimento.  

Podemos ver, portanto, como práticas de ativismo atravessam a atuação de 

servidores do IBAMA e do MPF, mas de maneiras distintas. A atuação de 

procuradores geralmente era organizada a partir de esforços de engenharia – que 

contavam com a mobilização de diferentes instâncias do MPF e de setores da 

sociedade civil –, voltados tanto para a produção de mudanças pontuais (garantir 

direitos de comunidades afetadas) como de mudanças estruturantes (impedir a 

																																																								
8 Fonte: <https://www.brasildefato.com.br/2016/12/05/determinacao-do-ibama-obriga-norte-energia-a-
cadastrar-atingidos-por-belo-monte/>. Acesso em 20/03/2017. 
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continuidade na construção e/ou suspender o empreendimento). Principalmente se 

tomamos as ações que buscavam transformações mais profundas, vemos como a ação 

de procuradores se encaixa em uma das subcategorias de ativismo disruptivo: um 

esforço de engenharia baseado em objetivos estruturantes para promover grandes 

mudanças no desenho de políticas públicas. Já as ações de servidores do IBAMA, que 

geralmente mobilizavam esforços de improviso com o propósito de realizar mudanças 

pontuais, podem ser melhor entendidas como uma das subcategorias de ativismo 

artesanal: um esforço de improviso no qual atores trabalham para realizar mudanças e 

adaptações pontuais no curso da implementação de políticas públicas. Ambos no 

sentido de incluir grupos desprivilegiados nas políticas públicas. 

A emergência do novo regime brasileiro de gestão de resíduos sólidos 

(Brandão e Gutiérrez, 2016) também revela dinâmicas que constituem tanto práticas 

de engenharia quanto práticas de improviso, sejam estruturantes ou artesanais. Três 

momentos desse processo de construção institucional são especialmente importantes 

para nossa análise: a aprovação da lei federal da Política Nacional de Saneamento 

Básico (PNSB), em 2007; o processo de reconfiguração do programa Cataforte, entre 

2007 e 2015 (Brandão e Viana, 2017); e a implantação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) no Distrito Federal, entre 2011 e 2016.  

A lei federal 11.445 (PNSB) é um marco importante na legislação sobre 

gestão de resíduos com inclusão de catadores porque modifica a lei federal de 

licitações públicas, com o intuito de promover a contratação de organizações de 

catadores por prefeituras em todo o país, com dispensa de licitação. Apesar de 

incluído na PNSB após longo processo de discussões no legislativo federal (Araújo, 

2013),  tal dispositivo quase foi vetado em seguida, na etapa de sanção da lei, como 

revela uma interlocutora:  
“(...) fui primeiro para o MDS e coordenei esse comitê. Me lembro que, no 
dia que estava para o presidente Lula sancionar a lei de saneamento, eu 
estava despachando com o ministro Patrus na sala dele. Meu marido me 
ligou - ele era do Ministério das Cidades e também estava brigando para a 
aprovação da Política Nacional de Saneamento - dizendo assim: ‘urgente, 
eu preciso que você fale com o Patrus’. Eu estava na frente dele e disse: 
‘ministro, espera um pouquinho’. Atendi e meu marido disse ‘olha, nós 
estamos sabendo que a Casa Civil vai cortar aquele parágrafo em que a 
contratação é prioridade dos catadores’. Falei com o Patrus. Na hora, ele 
pegou o telefone e ligou para a Dilma, que era a ministra, reforçando que 
esse parágrafo devia ficar (lágrimas). Essa aí é histórica. Eu até me 
emociono” (Burocrata, MDS, 2015). 

 
“No ano seguinte, o MCidades sugeriu uma alteração na 11.445 para 
permitir a contratação de catadores pelo poder público, com dispensa de 
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licitação. Quem estava na dianteira desse trabalho era Burocrata 
MCidades. Quando a alteração foi para o Palácio do Planalto, a ministra 
chefe da casa civil vetou esse parágrafo. Aí Burocrata MCidades ligou para 
Burocrata MDS, que estava com o Patrus, e aí o Patrus conversou com a 
Dilma, e voltaram com o parágrafo. Então assim, essas pessoas tiveram 
uma importância muito grande. Estavam no lugar certo, no momento certo, 
conseguiram sensibilizar a ministra e fazer a inclusão em 2007”(Burocrata, 
Caixa Econômica Federal, 2015). 

 

Os depoimentos das interlocutoras revelam um esforço de improviso 

estruturante no sentido de restaurar subitamente um dispositivo legal inclusivo prestes 

a ser vetado pela ministra da Casa Civil. De maneira similar aos esforços disruptivos 

de engenharia estruturante em favor do bloqueio da obra de Belo Monte, essa prática 

de ativismo improvisado por burocratas situados no MCidades e no MDS restaurou 

um dispositivo legal federal cujo potencial de difusão nos mais de 5 mil municípios 

brasileiros é substancial. Vê-se nessa articulação de atores, portanto, a materialização 

de uma ação de improviso com objetivo estruturante.  

O processo de reconfiguração do programa Cataforte revela, por outro lado, 

práticas de engenharia pontual. No desenho das três etapas do programa, burocratas se 

articularam para enquadrar os princípios do programa à legislação vigente, 

considerando o entendimento dos órgãos de controle sobre ela. Na elaboração do 

Cataforte, tanto burocratas no MTE quanto na FBB se articularam para viabilizar a 

operacionalização do programa, de modo a mitigar eventuais problemas relacionados 

às exigências formais de respeito à legislação e ao direito administrativo, feitas pelos 

órgãos de controle. Segundo uma burocrata do MTE:  

 
“Tinha autonomia total, mas dentro dos limites normativos. A gente que 
desenhou. A FBB propôs e a gente fez uma série de alterações. Nós 
ficamos um ano fazendo o desenho operacional do projeto. Era difícil 
porque não podíamos passar recursos para a FBB, que estava apoiando o 
projeto desde o início. Eles funcionam como um órgão público com muito 
mais flexibilidade de operacionalizar recursos que a gente. Mas a gente 
não tinha como repassar o recurso para eles. O registro deles era de direito 
privado, mas o controle entendeu como de direito público. Por isso, 
teríamos que fazer uma chamada pública e, se houvesse alguma outra 
entidade pública que não tivesse a expertise que a FBB tinha, poderíamos 
botar a perder um projeto de 200 milhões. As melhores soluções, muitas 
vezes, você não pode tomar porque não é permitido. É tanto mecanismo de 
controle que você tem que achar um jeito. A gente pegou uma brecha do 
decreto. Pegamos essa exceção do decreto para fazer. O MTE poderia 
fazer isso, mas o MMA não conseguiria, porque ele não tinha convênio 
com a FBB. São manobras legais, todas aprovadas pela consultoria 
jurídica, mas você tem que ir na exceção da exceção para conseguir fazer o 
que você acha que é melhor para a operacionalização daquela política. 
Imagine ficar um ano para desenhar o projeto para conseguir fazer com 
que a coisa operacionalize!? Você vai entrevistar Burocrata MTE; você vai 
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ver. Ele era um dos que sentavam comigo e a gente quebrava a cabeça dias 
e dias sobre o assunto” (Burocrata, MTE, 2015). 

 

O depoimento da interlocutora revela tanto o aspecto artesanal da elaboração 

de editais e termos de referência quanto a engenharia necessária para articular 

expertises acerca de como adequar tais documentos ao direito administrativo e à 

interpretação de burocratas de outras organizações estatais como o MPF, o Tribunal 

de Contas da União (TCU), e a Controladoria Geral da União (CGU). O esforço para 

enquadrar ideias e a realidade dos empreendimentos de catadores aos parâmetros 

formais do direito administrativo no entendimento dos órgãos de controle interno e 

externo é fundamental para que programas associativos como o Cataforte possam sair 

do papel para a prática. O trabalho de engenharia pontual com o objetivo de promover 

a inclusão dos catadores se constitui dessa maneira como uma prática de ativismo 

artesanal, assim como a inspeção do MPF realizada com o intuito de conscientizar 

outros atores sobre os impactos da construção de Belo Monte e incluir a população 

ribeirinha nas compensações ambientais sob responsabilidade da NE.  

Nas políticas de inclusão de catadores ocorrem, ademais,  práticas de 

engenharia estrutural e de improviso pontual, como vimos na construção de Belo 

Monte. Na elaboração do programa Cataforte, foi necessário que burocratas 

improvisassem soluções pontuais também para viabilizar a implementação do 

desenho acordado com catadores e organizações sociais apoiadoras. Como relata um 

de nossos interlocutores: 
“(...) tinha uma coisa que a gente negociou com os catadores e a gente 
achava que estava certo. Para os catadores fazerem a formação, que eram 
aos sábados, tinham que ter uma cesta básica. Se não, eles parariam de 
trabalhar, não teriam como catar e ficariam sem comer. O pior é que a 
gente descobriu, no meio do percurso, com o recurso já aprovado na FBB, 
com plano de trabalho assinado, que era proibido distribuir cesta básica 
para os catadores. Tirando quem tem lei específica, o governo federal não 
pode distribuir cesta básica. No caso, só o MDS poderia distribuir. No 
meio do programa houve um impasse porque estava combinado que os 
catadores iam ganhar as cestas básicas. Sem cesta básica, não tinha 
condição de fazer. O MTE não tinha condição de executar, mesmo sendo 
pela FBB. A forma como a gente encontrou para resolver foi uma 
negociação com o MDS. Eu estava junto nessa negociação com um quadro 
da SESAN. Ele matou no peito e disse: ‘deixa comigo que nós vamos 
distribuir 60 mil cestas básicas para os catadores’. Só eles tinham lei para 
fazer isso” (Burocrata, MTE, 2016). 

  

É perceptível nesse episódio que burocratas do MTE e do MDS fizeram uso de 

uma prática artesanal de improviso pontual para viabilizar a operacionalização do 

programa. Tal prática de resolução de problemas é semelhante, como vimos, ao 
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esforço empregado por analistas do IBAMA em mobilizar práticas de improviso 

pontual nos condicionantes do licenciamento de Belo Monte e no PDRS-X. 

Na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Distrito Federal, 

a partir de 2011, assim como na construção de Belo Monte, ocorreram práticas 

disruptivas de engenharia estruturante. A articulação de burocratas de distintas 

organizações do poder executivo local com procuradores do MPT e do MPDFT 

(ambos pertencentes ao MPF), em aliança com ativistas do MNCR, da ABES, e de 

outras organizações sociais, barrou a implementação de uma parceria público-privada 

para gerir os resíduos sólidos no Distrito Federal, como revela uma interlocutora: 
“(...) quando descobri que tinha a tal da PPP aqui, fui lá, procurei o cara 
que era coordenador, pedi, e ele me deu os projetos impressos. Com a 
proposta de Minas no computador, estava fazendo sugestões. Quando eu 
terminei, liguei para ele e falei: ‘quando a gente pode sentar para te passar 
as sugestões?’ - eu já tinha falado com Burocrata Caesb para a gente fazer 
as sugestões. Aí o coordenador da PPP falou: ‘você não entendeu. Não tem 
mais tempo. A gente já vai sair para a contratação’. Nessa, eu falei: 
‘Burocrata Caesb, não tem mais tempo para a gente fazer aquilo que 
tínhamos falado’. Por acaso, eu tirei uma cópia. Nesse mesmo dia que eu 
falei com ele [o coordenador] e ele falou que não tinha tempo, ele apareceu 
na minha sala. O subsecretário, ele, pessoalmente para ir buscar o negócio. 
Ele falou: ‘você não tirou cópia, não, né?’.  Só que eu tinha tirado cópia. 
Daí eu sentei com Burocrata Caesb e a gente começou. Com aquela cópia, 
os catadores tomaram conhecimento do que ia ser e se prepararam para a 
audiência pública. Lá, eles [GDF] falavam uma coisa do item tal da 
proposta e os catadores gritavam ‘não é, não’. Os catadores não teriam tido 
acesso se não fosse Burocrata Caesb, que pegou linha por linha e discutiu 
com eles. Nós levamos essa mesma versão do projeto ao conhecimento de 
Burocrata MPDFT. Com quem a gente dialogava? Tinha Burocrata BID, 
tinha um monte de gente. Do nada, assim começou. Burocrata Caesb era 
presidente da ABES. Nós ganhamos de cara o apoio da ABES. O pessoal 
da Cáritas apoiou de cara, o pessoal da CNBB de cara, o pessoal das 
universidades. A gente apanhava no governo, mas eles não tiravam a gente 
daqui justamente porque a gente tinha essa articulação. Burocrata SG/PR 
sempre me apoiou. Quando começou essa história da PPP, nessa primeira 
audiência, os catadores fecharam o lixão e nós construímos um acordo com 
o GDF. Nesse acordo tem vários compromissos com a inclusão dos 
catadores (...)” (Burocrata, Sedest, 2016). 

 

 A percepção da interlocutora sobre a engenharia articulada entre os atores para 

bloquear o avanço na implantação da “PPP do lixo” no DF é um exemplo de ativismo 

disruptivo, assim como as práticas de engenharia estruturante mobilizadas por 

procuradores do MPF nas ACPs para tentar barrar a construção de Belo Monte. Como 

explica interlocutor do MPDFT que atuou contra a “PPP do lixo” no DF: 
“Houve um trabalho conjunto desenvolvido pelo MPDFT, pelo MPT e 
pelo MP junto ao Tribunal de Contas do DF. Por que? Porque o MPDFT já 
tem acompanhado esse problema de resíduos desde 1996. Ligado a isso, 
desde 2004, está a política de inclusão socioeconômica dos catadores de 
material reciclável, ou seja, bem antes do surgimento da lei nacional. O 
MPT, com o advento da lei da PNRS, passou a desenvolver um trabalho 
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voltado aos trabalhadores, em especial os catadores em condições 
inadequadas de trabalho. Nós tivemos esse trabalho conjunto. Aqui no 
MPDFT, atuaram a Prodema e a Prodep, porque não havia muita clareza 
na contratação, no edital, e algumas empresas já tinham sido contratadas 
em governos anteriores para fazer o que se pretendia recontratar. A ‘PPP 
do lixo’ se circunscreveu a várias oposições por parte dos representantes 
do MP porque ela oferecia riscos para o patrimônio público e para a 
política de inclusão socioeconômica dos catadores. Apesar dessa frente de 
trabalho do MP, o governador estava fortemente determinado. Diante 
disso, a Prodema instaurou um procedimento que se denominou “Inquérito 
Civil Público Ambiental”. Justamente para pontuar a preocupação 
ambiental nesse caso específico. A instauração desse inquérito e sua 
divulgação foi o bastante para o governo retroceder. Aí parou esse 
movimento de PPP” (Burocrata, MPDFT, 2015). 

 

Assim como no esforço de engenharia estruturante para tentar barrar a 

construção de Belo Monte, promotores do MPDFT, procuradores do MPT e do MP 

junto ao Tribunal de Contas do DF, e burocratas de organizações do poder executivo 

do Distrito Federal se articularam com atores da sociedade numa mobilização para 

barrar a proposta de PPP do Governo do Distrito Federal.  Independentemente do 

resultado da ação, este tipo de mobilização de burocratas em distintas organizações 

estatais se constitui como uma prática de ativismo disruptivo em nossa tipologia. Na 

próxima seção, analisamos de que maneira, sob quais condições e em que contextos 

tais práticas de ativismo ocorrem. 
 

3. O que explica as variações no ativismo burocrático? 

 

 A comparação entre a atuação de diferentes burocratas nos casos de 

implementação da usina de Belo Monte e de inclusão socioprodutiva dos catadores 

revelou que existem diferentes tipos de ativismo operando no cotidiano da 

administração pública. Neste artigo, propomos analisar essas diferenças a partir de 

dois tipos de ativismo – o disruptivo e o artesanal –, os quais, por sua vez, se dividem 

em duas subcategorias cada, a depender do tipo de esforço mobilizado em cada caso 

(improviso ou engenharia). A Tabela 1 ilustra a tipologia apresentada na seção 

anterior. 
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Quadro 1: Práticas de Ativismo Burocrático 

Esforço Objetivo Estruturante Pontual 

Engenharia Disruptivo 1 Artesanal 2 

Improviso Disruptivo 2 Artesanal 1 
Fonte: Elaboração dos autores 

 

A pergunta sobre se burocratas poderiam ser considerados ativistas – ou, em 

outras palavras, se movimentos sociais também estão presentes dentro do Estado –, 

nesse sentido, se desloca para como operam distintas formas de ativismo em 

contextos específicos. Afinal, o que explica essa variação? Por que alguns burocratas 

se engajam com ativismo artesanal e outros com o ativismo disruptivo? Que fatores 

propiciam práticas mais pontuais ou estruturantes de ativismo na burocracia? 

 Argumentamos que as ações de burocratas dentro do Estado são afetadas por 

três elementos que inibem ou favorecem os quatro subtipos de ativismo identificados 

no Quadro 1:  i) as organizações em que tais burocratas trabalham; ii) o ambiente 

institucional em que atuam; e iii) o posicionamento em redes socioestatais. O 

elemento organizacional diz respeito à liberdade – ou falta dela – dos burocratas para 

agir segundo suas convicções, sem o constrangimento de hierarquias internas; o 

elemento ambiental se refere ao contexto político-institucional em que tais burocratas 

se inserem de modo mais ou menos independente de autoridades externas; e o 

elemento relacional diz respeito às relações entre burocratas, atores estatais e sociais 

ao longo de suas trajetórias, o que os posiciona em redes socioestatais, facilitando o 

fluxo de recursos para a defesa de causas como a inclusão socioeconômica de grupos 

desprivilegiados e a proteção da natureza (Brandão, 2016).   

Os compromissos que burocratas do MPF e de burocracias do poder executivo 

federal e distrital estabelecem com determinadas causas, em momentos diferentes de 

suas trajetórias, bem como suas capacidades para traduzi-los em práticas de ativismo, 

dependem de como se combinam fatores organizacionais, ambientais e relacionais. 

Burocratas podem agir como ativistas em defesa de causas contenciosas em alguns 

momentos e em outros, não. Assim como membros de organizações da sociedade 

civil, que modificam suas convicções e estratégias de ação ao longo de suas vidas. 
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Cada uma dessas três dimensões propicia aos burocratas diferentes níveis de 

acesso a recursos materiais, simbólicos e de autoridade, necessários à execução de 

práticas de ativismo pontuais e estruturantes. O pertencimento a uma determinada 

organização estatal mais ou menos dotada de recursos materiais e a posição ocupada 

nela afeta as possibilidades de ação do burocrata. O ambiente institucional mais ou 

menos favorável à pauta defendida pelo burocrata afeta a própria disponibilidade de 

recursos a que sua organização tem acesso, bem como suas decisões estratégicas 

sobre como mobilizá-los. O posicionamento dos burocratas nas redes socioestatais 

propicia acesso a recursos em organizações sociais e estatais distintas, bem como seu 

fluxo para a defesa das causas com as quais se comprometem. A partir dos exemplos 

empíricos que constituem a tipologia elaborada na seção anterior, argumentamos que 

a combinação desses fatores pode favorecer ou inibir a ocorrência de práticas de 

ativismo burocrático. 

 

Quadro 2: Elementos explicativos do Ativismo Burocrático 

Acesso 
Dimensão Individual Organizacional Relacional 

Organização Autonomia   

Ambiente  Independência  

Rede   Pertencimento 
Fonte: Elaboração dos autores 

 

Os procuradores do MPF, por exemplo, possuem um alto grau de autonomia 

dentro da organização em que trabalham, principalmente devido ao dispositivo da 

“autonomia funcional”. Em outras palavras, diferentemente do que ocorre com grande 

parte dos servidores que compõem os aparelhos burocráticos, o procurador não presta 

contas diretamente a um chefe – nem tampouco é subordinado a ele. Assim, “é dele 

[do procurador] a palavra final, e ele se posiciona como ele achar melhor” (Burocrata, 

MPF, 2016); ou seja, cada procurador define sua estratégia de ação, quais atores e 

instituições ele vai acionar, e em que momentos esses atores são trazidos para o 

processo. Como bem resume uma das procuradoras: “A gente tem independência 

funcional né, que é a linha mestra do MPF, a gente tem que ter independência para 

atuar de acordo com o que a gente entende que é correto” (Burocrata, MPF, 2016).  
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Os servidores do IBAMA, por outro lado, pertencem a um órgão organizado 

hierarquicamente. Isso significa que suas ações mais audaciosas – como por exemplo 

visando fazer mudanças estruturantes – podem ser revertidas em instâncias superiores, 

como aconteceu na época de emissão das licenças de Belo Monte, quando pareceres 

de servidores do IBAMA que pediam mais tempo de análise foram seguidos da 

concessão das licenças, algumas vezes dias após o posicionamento contrário dos 

técnicos (Burocrata, IBAMA, 2014).  

Também encontramos variações significativas em relação ao ambiente 

institucional no qual estão situados os burocratas. Os procuradores que atuaram no 

caso de Belo Monte, por exemplo, são servidores do MPF, um órgão independente 

dos três poderes – chamado inclusive do “quarto poder do Estado” (Costa, 2010, p. 

29; McAllister, 2008, p. 57). Essa independência era importante justamente por 

permitir que procuradores questionassem abertamente a legitimidade das decisões 

tomadas em relação à construção e implementação do empreendimento. Nas palavras 

de uma das procuradoras: 
“eu tenho autonomia e independência para escolher o caminho de atuação. 
E isso faz com que o MP possa atuar em Belo Monte. Porque eu nunca vou 
receber um telefonema do governo dizendo como você tem que atuar. 
Então eu acho que esse é o grande diferencial do MP. Eu não tenho dúvida 
de dizer que a gente não é a única instituição que atua em Belo Monte. 
Mas instituição com independência de atuação são poucas. Essa é a grande 
diferença do MP” (Burocrata, MPF, 2015).9 
 

Já os servidores do IBAMA, ao contrário, pertencem a uma organização que 

faz parte do poder Executivo, o que significa que seus servidores – principalmente os 

diretores – permanecem sob constante pressão de outros atores para conceder licenças 

e/ou emitir pareceres que atestassem a viabilidade do empreendimento (Burocrata, 

IBAMA, 2014). Portanto, mesmo que quisessem produzir outros tipos de mudanças e 

atuar de maneira disruptiva, os analistas do IBAMA não conseguiam – em contraste 

com os procuradores do MPF, que têm algo grau de liberdade para definir que lutas 

eles vão comprar e como irão lutar. Como explica uma das analistas envolvidas no 

processo de Belo Monte,  
“a sociedade espera mais do IBAMA mais do que a competência do 
IBAMA. É como se o IBAMA tivesse a caneta pra dizer “não, não faça 

																																																								
9 Um dos coordenadores do ISA concorda, argumentando que “Belo Monte é uma obra que teve a mão 
muito pesada do governo. E para que Belo Monte acontecesse, teve que passar por cima da legislação, 
da constituição, de muita coisa. O MPF, por essa independência, acho que é um dos únicos órgãos 
dentro do governo que pode falar: “oh, isso aqui está errado, isso aqui está desrespeitando de forma 
gritante a população, vocês não podem fazer isso dessa maneira”. Esse encaminhamento é por causa 
disso [da independência]” (Sociedade civil, Instituto Socioambiental, 2016). 
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esse empreendimento desde a década de 1960”. Como se o IBAMA fosse 
um salvador da pátria que decepciona a comunidade que vai ser afetada. A 
gente sentiu muito isso, que as pessoas tinham essa expectativa. (...) Essa 
não é a competência que a gente tem aqui. Nossa função é avaliar e 
determinar quais são as medidas de mitigação para minimizar esses 
impactos o máximo possível” (Burocrata, IBAMA, 2014). 
 

 Além disso, as constantes pressões sob as quais operam os servidores do 

IBAMA – principalmente para acelerar a concessão de licenças – significa que um de 

seus recursos mais importantes, o tempo, era escasso, um outro fator que explica 

porque servidores do IBAMA tendem a focar em mudanças pontuais enquanto 

procuradores do MPF conseguem buscar mudanças estruturantes. 

O terceiro elemento explicativo sobre a variação de tipos de ativismo na 

burocracia que enfatizamos neste artigo refere-se ao pertencimento a redes de atores 

socioestatais. Procuradores do MPF, por exemplo, em diversos momentos recrutavam 

aliados – como organizações de movimentos sociais e pesquisadores da comunidade 

acadêmica – e se articulavam internamente para buscar resolver problemas que 

enfrentavam durante o processo de implementação da barragem.  

Os momentos de observação participante confirmaram a relevância das redes 

no trabalho dos procuradores. Das sete reuniões observadas, cinco contaram com a 

presença de lideranças locais – todas membros de organizações de movimentos 

sociais –, que auxiliavam os procuradores provendo informações e identificando 

problemas relacionados aos impactos da usina. Como explica um dos coordenadores 

do Instituto Socioambiental (ISA), “o MPF tem uma atenção grande para populações 

que são invisibilizadas. (...) Para garantir o direito dessas populações, ele [MPF] 

precisa buscar informações que não estão na mão do Estado” (Sociedade civil, ISA, 

2016). Um dos procuradores reforça: 
 “as ações, elas basicamente, elas chegam até nós através de representações 
da sociedade civil. E a sociedade civil indígena, naquela região, é algo 
muito, muito bem organizado. A região de Altamira é onde se tem o 
movimento social mais forte de toda a Amazônia. É uma coisa 
impressionante quando faz reunião lá. Normalmente, reúne centenas de 
pessoas. (...) Belo Monte só não está construída desde 2000, desde 1999, 
porque a sociedade civil de lá é muito forte” (Burocrata, MPF, 2012).10 

																																																								
10 É importante ressaltar que essa posição foi corroborada por membros de movimentos sociais da 
região de Altamira. De fato, das 24 organizações de movimentos sociais entrevistadas, 19 afirmaram já 
terem acionado e/ou sido acionadas por procuradores do MPF para apresentar denúncias ou demandas: 
a Fundação de Órgãos para Assistência Social (FASE), o Movimento Xingu Vivo Para Sempre 
(MXVPS), o Comitê Metropolitano Xingu Vivo Para Sempre (CMXVPS), o Instituto Socioambiental 
(ISA), o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), o Fórum da Amazônia Oriental (FAOR), o Instituto 
Amazônia Solidária e Sustentável (IAMAS), a Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP), o 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Prelazia do 
Xingu, a Colônia de Pescadores Z57, o Coletivo de Mulheres de Altamira, o Movimento Negro de 
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Além disso, os procuradores de Altamira buscavam ajuda com seus colegas de 

outras sedes do MPF. Tanto em Brasília11 como na sede da procuradoria de Belém 

havia procuradores que auxiliavam o trabalho dos servidores do MPF em Altamira 

(Procurador da República, MPF, 2016). Procuradores de Brasília auxiliavam, por 

exemplo, “fazendo recursos extraordinários para o STF [Supremo Tribunal Federal]” 

(Procurador da República, 2015). Já os procuradores de Belém, em especial dois 

deles, envolvidos com o caso de Belo Monte desde o início da participação do MP, 

permaneceram ativos no processo fornecendo uma “memória institucional” 

(Procurador da República, 2016) sobre o histórico da atuação do MPF no caso. Como 

explica um deles: 
 

 “Era uma coisa muito grande [o caso de BM], não dava para um 
procurador só atuar naquilo. A gente decidiu fazer esse grupo, estar sempre 
reunido numa espécie de GT [Grupo de Trabalho] informal, para que todos 
escrevessem juntos as ações. Não houve nenhuma ação que foi proposta 
por um procurador só, seja de Belém ou de Altamira. Todas foram 
coletivas” (Burocrata, MPF, 2017). 

 
 Nesse sentido, procuradores envolvidos no caso de Belo Monte estavam 

inseridos em redes de atores não somente da sociedade civil – como a população local 

e organizações de movimentos sociais – mas também com outros procuradores e 

servidores do próprio MPF. Os servidores do IBAMA, por outro lado, permaneceram 

durante muito tempo em certa medida insulados. Na realidade, até o final de 2015 – 

após a concessão da Licença de Operação (LO)12 de Belo Monte – o IBAMA não 

tinha nenhum servidor em Altamira que lidasse com o caso de Belo Monte. Apesar de 

já existir um escritório em Altamira, antes da LO todas as questões relacionadas à 

barragem eram centralizadas no escritório de Brasília (Burocrata, IBAMA, 2014). Em 

consequência dessa ausência permanente do IBAMA em Altamira no contexto de 

Belo Monte, diversos grupos da sociedade civil não conseguiam dialogar com o 

órgão. Na opinião de uma militante do Movimento Xingu Vivo para Sempre 

																																																																																																																																																															
Altamira, a Associação Tyoporemo, a Associação Inkuri, a Associação dos Índios Moradores de 
Altamira (AIMA), a Cooperativa Mista dos Garimpeiros da Ressaca, Itata, Galo, Ouro Verde, e Ilha da 
Fazenda (COOMGRIF), e a Associação dos Moradores do Bairro Jardim Independente I. 
11 As instâncias do MPF em Brasília mais acionadas durante o caso de Belo Monte foram a 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e duas Câmaras Técnicas de Coordenação e 
Revisão: a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e a Câmara de Populações Indígenas e 
Comunidades Tradicionais (Entrevistas 21 e 67, MPF, 2016). 
12 A Licença de Operação é uma das três licenças que o empreendedor do projeto – a empresa Norte 
Energia – deve obter como parte do processo de licenciamento ambiental de Belo Monte (para mais 
detalhes, ver Pereira, 2014). 
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(MXVPS): “você não tinha acesso ao IBAMA, só via o prédio” (Sociedade civil, 

MXVPS, 2016). Membro da associação indígena e ribeirinha Tyoporemo concorda: 

“Nós não tivemos IBAMA, (...) não tivemos autoridade nenhuma nessa terra de 

Altamira para olhar por nós. Ninguém olhou o lado das comunidades indígenas 

ribeirinhas” (Sociedade civil, Associação Tyoporemo, 2016). Esse distanciamento dos 

analistas do IBAMA em relação a OMSs e à população de Altamira, por sua vez, 

dificultaram o trabalho do órgão e restringiam as possibilidade de ação de seus 

servidores: 

 
“Essa equipe [do IBAMA] que estava em Brasília de fato não deu conta de 
acompanhar e fiscalizar em tempo real os impactos novos que surgiam 
com o licenciamento, que não tinham sido previstos, e a implementação 
das condicionantes. (...) Esse contato da equipe do IBAMA aqui deveria 
ter acontecido antes” (Sociedade civil, Instituto Socioambiental, 2016). 
 

 Nos exemplos de ativismo burocrático na inclusão socioprodutiva dos 

catadores da seção anterior, vimos que a combinação de elementos organizacionais e 

relacionais com o ambiente institucional também opera de modo que práticas de 

ativismo artesanal ou de ativismo disruptivo sejam estratégias mais propícias de 

serem adotadas por atores em momentos distintos. No exemplo de ativismo disruptivo 

via improviso estruturante para reestabelecer o dispositivo inclusivo da lei nacional de 

saneamento, tanto a posição na hierarquia das organizações a que pertenciam os 

burocratas do MCidades e do MDS quanto suas posições nas redes de interface 

socioestatal, combinadas com o contexto institucional do momento, propiciaram que 

estes atores mobilizassem recursos simbólicos e de autoridade em favor de suas 

causas: 

 
“A partir do período que fiquei na prefeitura de Santo André, comecei a 
me envolver mais e nós organizamos com colegas o setorial de saneamento 
do PT. Era para acompanhar o que rolava nos governos petistas, 
sistematizar essa experiencia, e também produzir material para as 
campanhas nacionais. Fui da equipe de redação do modo petista de 
governar nas cidades e nos estados. São dois livros que, eu acho, a 
Fundação Perseu Abramo produziu. Nesse período, participei das 
comissões que sistematizaram as propostas para as campanhas do Lula, em 
1994 e 1998. Em 2002, eu estava na coordenação do setorial de 
saneamento. No período de 2003 a 2007, fiquei no Ministério das Cidades 
como diretor da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. A minha 
diretoria era a responsável pela preparação da proposta da lei de 
saneamento” (Burocrata, MCidades). 
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O acesso a recursos materiais do Ministério das Cidades e do Ministério do 

Desenvolvimento Social não foi fundamental para a ação desses burocratas, 

diferentemente da ação dos procuradores do MP em Belo Monte. No entanto, sua 

posição na hierarquia das organizações e suas posições nas redes socioestatais na área 

de saneamento e assistência  social lhe permitiram realizar a ação. 

 No caso de ativismo artesanal via engenharia pontual, no desenho do 

programa Cataforte, vimos que tampouco o acesso a recursos materiais de ambas 

organizações foi o fator preponderante para que a ação ocorresse, apesar das barreiras 

que o ambiente institucional lhes impunha. Mais importante que os recursos materiais 

do MTE e da FBB, as relações entre burocratas de cada órgão com catadores e 

apoiadores do MNCR, e as habilidades dos burocratas de enquadrar ideias em 

categorias do direito administrativo foram fundamentais para que materializassem 

seus compromissos normativos em prática.  

 No caso de ativismo artesanal via improviso pontual na negociação entre 

burocratas do MDS e do MTE para a operacionalização do programa Cataforte, foram 

importantes o ambiente institucional mais favorável à entrega de cestas básicas pelo 

MDS e as relações entre os burocratas de ambas organizações, bem posicionados na 

rede de gestores de políticas de economia solidária durante o governo Lula: 

 

“No governo Lula, a gente encontrou uma situação muito bacana, gente, 
quadros, não só quadros partidários. Eu, por exemplo, nunca fui de partido. 
Nunca fui filiado a partido, embora seja do campo chamado democrático 
popular, o campo das esquerdas. Tinha muita gente que não era ligado a 
partido mas estava construindo políticas em diversos órgãos. Para a Senaes, 
isso foi fundamental” (Burocrata, MTE, 2016). 

 

 Assim como no caso de Belo Monte, burocratas do MPF no Distrito Federal 

puderam usar os recursos materiais do MPDFT, do MPT e do MP junto ao Tribunal 

de Contas do DF como meio para realizarem suas ações contra a “PPP do lixo” no 

DF. O esforço fica explícito na percepção do procurador: 
“Nós resolvemos formar um grupo de trabalho com o MPT e o MPDFT, 
Burocrata MPT, Burocrata MPDFT e eu, para tentar resolver esse 
problema do lixo, principalmente focado no Lixão da Estrutural, que tem 
uma sentença desde 1997, que transitou em julgado mandando fechar o 
lixão. Até hoje o GDF, em seus diversos governos que sucederam, não 
consegue resolver essa situação. A situação é altamente problemática, seja 
do ponto de vista ambiental, social, do patrimônio público. A gente 
começou atuando cada um na sua área específica. Não estava resolvendo o 
problema. A gente estava atuando enxugando gelo e não conseguia 
solucionar. Até que a gente resolveu unir esforços para tentar atuar extra-
processualmente, inclusive de forma a agilizar um pouco a solução do 
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problema porque os esforços processuais já têm sentenças judiciais mas 
não estão dando resultado” (Burocrata, MP/TCDF, 2016). 

 

Esse esforço, no entanto, se materializou em prática por causa da articulação 

entre promotores e procuradores dessas organizações, fortemente associada à 

independência do MPF ao governo local e à autonomia funcional de seus membros no 

interior da organização. Esses fatores combinados com o acesso dos promotores a 

redes socioestatais permitiram que os compromissos normativos de seus membros 

com a defesa da inclusão socioeconômica dos catadores, com a proteção ambiental, e 

com a defesa do patrimônio público pudessem se realizar. Como revela outro 

procurador: 
“Tem gente morrendo lá. Se você fizer a estatística, dá para ver. Burocrata 
Sedest me deu essa informação. São dezenas de pessoas mortas, mutiladas. 
Pedi liminar sobre segurança do trabalho também. O juiz não deu nada, 
dizendo: ‘a situação é mais complexa, não dou liminar’. Restou a 
implantação da PNRS. Aí entra Burocrata MPDFT. Nessa linha mesmo: 
‘Burocrata MPDFT, vamos discutir aí?’. Aí vem o Burocrata MPDFT, 
vem a Burocrata MPDFT, e vem Burocrata MP/TCDF, que é procurador 
de contas. Burocrata MP/TCDF é excelente. São pessoas que eu sempre 
falo. No MP, se você achar que é um emprego comum, é melhor você 
largar isso e ser advogado, para ganhar 10 vezes mais. Você tem que ter 
paixão pelo que você faz, se você quer fazer as coisas funcionarem num 
país como o Brasil. Você está contra a maré. Não que a gente seja salvador 
da pátria. Ninguém aqui é messiânico, mas você tem que ter a convicção 
que sim, que é possível tirar as crianças do Lixão da Estrutural. Se não, eu 
vou largar isso daqui e vou virar advogado, que é uma profissão muito 
bonita e importante também”  (Burocrata, MPT, 2016). 

 

 Vimos também na ação de engenharia estruturante de burocratas de 

organizações do poder executivo do Distrito Federal, articulados com catadores e 

procuradores, a preponderância dos recursos simbólicos e relacionais sobre os 

recursos materiais a que tinham acesso em seus órgãos. Nesse sentido, ações de 

engenharia estruturante não ocorrem apenas pela disponibilidade de recursos 

materiais nas organizações em que se situam os burocratas, mas sobretudo devido à 

maneira como eles se articulam para mobilizar recursos simbólicos e de autoridade, 

facilitando dessa maneira o fluxo de recursos materiais existentes nas organizações a 

que se vinculam. 

 

4. Considerações Finais 

 

 A possibilidade de que burocratas mobilizem práticas de ativismo vem se 

consolidando como uma preocupação importante nas ciências sociais, tanto em nível 
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internacional (Banaszak, 2010; Pettinichio, 2012) como nacional (Abers e Tatagiba, 

2015; Abers, 2015). Apesar da fluidez nas fronteiras entre Estado e sociedade (Abers 

e von Bülow, 2011) e as possibilidades de que burocratas se engajem em práticas de 

ativismo (Abers, no prelo) terem se tornado uma crítica em certa medida consolidada, 

entendemos que existe uma lacuna em relação a como de fato operam diferentes tipos 

de ativismo na burocracia. 

 Nossa proposta com o estudo comparativo desenvolvido neste trabalho é 

justamente iluminar os diferentes tipos de ativismo que caracterizam a atuação de 

burocratas de distintas organizações do Estado. Nesse sentido, mostramos como o 

ativismo burocrático varia conforme os tipos de esforços mobilizados por burocratas – 

que podem ser tanto ações de improviso como de engenharia – e os objetivos desses 

atores, que em alguns momentos se direcionam à produção de mudanças estruturantes 

nas políticas públicas, e em outros a mudanças pontuais. Essas duas dimensões de 

variações de práticas de ativismo nos levou a criar uma tipologia baseada em duas 

classificações: o ativismo artesanal e o ativismo disruptivo. Enquanto  trabalhos mais 

pontuais caracterizam as práticas de ativismo artesanal, esforços estruturantes 

caracterizam as práticas de ativismo disruptivo. 

  O argumento central que defendemos neste artigo é de que as variações entre 

diferentes tipos de ativismo – disruptivo e artesanal – podem ser explicadas a partir de 

três elementos: as organizações em que tais burocratas trabalham, o ambiente 

institucional em que atuam, e o pertencimento deles a redes de interface socioestatal. 

Tais elementos tocam outras três dimensões importantes da ação desses atores: 

individual, organizacional e relacional. Esses elementos permitem que tais burocratas 

acessem diferentes tipos de recursos materiais, simbólicos e de autoridade. 

 Esses elementos não são novidade nos estudos sobre burocracia e políticas 

públicas. A importância dos aspectos organizacionais, por exemplo, já foi ressaltada 

em diversos trabalhos anteriores que mostram como precisamos situar os burocratas 

organizacionalmente para entender como eles conseguem – ou não – botar em prática 

seus objetivos (Coslovsky, 2011). Pesquisas anteriores ressaltaram também como o 

aparelho estatal pode funcionar como um bloqueio para a promoção de 

transformações sociais (Trindade, 2014), uma vez que burocratas estão, em diversos 

momentos, submetidos a “rígidas estruturas burocráticas e poderosas restrições 

políticas” (Abers e Tatagiba, 2014, p. 2). Outros autores, contudo, ressaltam como 

organizações permitem que burocratas tenham acesso a diferentes tipos de recursos, e 
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“also do a lot of work in socializing their members, understood as role taking, which 

allows individuals to identify the different roles they face and correctly fulfill their 

customary tasks” (Fillieule, 2010, p. 7). 

Do mesmo modo, a relevância das redes também tem sido enfatizada por 

diversos pesquisadores, que vêm buscando entender os sentidos e efeitos do 

pertencimento a redes sociais na burocracia. Alguns exemplos são os estudos de 

capacidades estatais (Mann, 1984; Weiss, 1998; Evans, 2004; Pires e Gomide, 2014; 

Pereira, 2014), de redes de políticas públicas e governança (Considine et al., 2009; 

Marques, 2006; 2013; Pires e Gomide, 2015), de advocacy coalitions na formulação e 

implementação de políticas (Sabatier, 1988; Araújo, 2013), e da atuação cotidiana da 

burocracia (Sharma e Gupta, 2006; Penna, 2013; Castilho, Souza Lima e Teixeira, 

2014) – tanto de burocratas de nível de rua (Lotta, 2010; Gupta, 2012) como de médio 

escalão (Lotta et al., 2014; Abers, 2015).  

Vários estudos também chamaram a atenção para a influência do ambiente 

institucional na agência dos atores, especialmente do entrelaçamento institucional 

constituinte do federalismo brasileiro (Abers e Keck, 2013). De fato, a agência dos 

burocratas – e portanto as possibilidades que eles têm de botar suas ideias em prática 

– varia conforme o contexto no qual eles estão inseridos. Como lembram Bevir and 

Rhodes (2010, p. 74), “agency is possible, but it is always situated in a particular 

context”. Afinal, “actors are concretely embedded in webs of activity and rooted in 

specific contexts, which both shape and constrain their behavior” (Ansell 2013, p. 57; 

ver também Emirbayer e Mische, 1998, p. 1004). Nossa proposta, nessa direção, 

alinha esses diferentes elementos em um modelo analítico desenhado para explicar a 

heterogeneidade das dinâmicas do ativismo burocrático dentro do Estado brasileiro. 
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