Anais II Encontro PDPP - Página 1

O papel das juventudes partidárias na formulação da agenda da política
nacional de juventude

Heber Silveira Rocha
Lígia Gonçalves De Locco
Resumo: Este trabalho analisa a influência das juventudes partidárias na
agenda governamental para criação da política nacional de juventude. Mais
especificamente, de que forma as juventudes partidárias participaram e
influíram no processo de elaboração de alternativas de politicas públicas de
juventude.
No ano de 2005 foi criada a política nacional de juventude no Brasil.
Trabalha-se neste artigo que as juventudes partidárias, sobretudo a do Partido
dos Trabalhadores (PT) e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), tiveram um
papel político significativo na proposição da pauta de juventude no período
entre 2002 a 2005, período chave na formulação da política nacional de
juventude, sobretudo nos seguintes espaços: Grupo interministerial do governo
federal, Projeto Juventude coordenado pelo Instituto Cidadania e a Comissão
Especial de Políticas Públicas de Juventude da Câmara dos Deputados.
Para atingir este objetivo foi realizada uma análise dos documentos das
seguintes juventudes partidárias: Juventude do Partido dos Trabalhadores
(JPT), União Juventude Socialista (UJS) ligada ao Partido Comunista do Brasil
(PCdoB), e Juventude do Partido Socialista Brasileiro vinculado ao PSB. A
escolha desses partidos se justifica pelo papel proeminente que ocuparam em
diferentes espaços de juventude ao longo da década de 1990

Introdução
No processo de redemocratização do país na década de 1980 o
multipartidarismo se reapresentou no sistema político brasileiro. A Constituição
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de 1988 consolidou os mecanismos legais para a dinâmica partidária brasileira
em suas diferentes dimensões, isto é, da competição eleitoral e do
funcionamento da estrutura dos partidos. É consolidado que a partir desse
momento os partidos políticos passaram a ter papel essencial na canalização
das demandas da sociedade civil para dentro do Estado brasileiro.
De acordo com Krischke (2003) nas sociedades modernas as juventudes
têm diferentes anseios e os regimes políticos são estimulados a criarem ou
ampliarem as possibilidades de participação e integração das demandas
juvenis à agenda de decisão governamental. Dessa forma, segundo este autor
este fenômeno passou a ocorrer com o processo de redemocratização
brasileira na década de 1980.
Diante disso, nas democracias contemporâneas a condição de
representação

institucional

de

interesses

organizados

passou

a

ser,

necessariamente, vinculada a organizações partidárias. Este fato mobilizou
diferentes grupos sociais a participarem dos partidos políticos. Os partidos
políticos passaram a ter juventudes organizadas com o objetivo de dialogar
com o eleitorado jovem (15 a 29 anos). Muitos partidos incentivaram a criação
de estruturas internas (secretarias de juventude) para que os jovens pudessem
ter uma dinâmica política de articulação dos temas que interessam a este
segmento da sociedade.
Embora o sistema de representação por meio dos partidos tornou-se
decisivo na democracia, Avritzer (2008) nos chama atenção de que a partir da
Constituição de 1988 o Brasil passou a integrar um pequeno grupo de países
que não têm na representação o monopólio de expressão política
institucionalizada. Para este autor os Conselhos paritários de politicas públicas
e outros espaços de participação criou uma nova cultura política democrática
no Brasil.
Este artigo compreende que existem diferentes juventudes no Brasil, no
plural, com suas próprias identidades, lutas e agendas de reivindicações. Estas
juventudes atuaram e atuam em diferentes espaços para reivindicar políticas
públicas do Estado. A análise do presente artigo é centrada no papel das
juventudes partidárias na formação da política nacional de juventude, no
período compreendido entre 2002 a 2005.
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Nesse período analisado buscamos responder as seguintes questões:
qual o papel das juventudes partidárias na formulação da Política Nacional de
Juventude, decretada no ano de 2005? Ela participou do desenho das
alternativas? Se sim, de que modo? Qual foi seu papel no fluxo político?
Estas perguntas são essenciais para compreender se os partidos
políticos, por meio de suas juventudes organizadas, atuaram para fazer
advocacy em um tema de seu principal interesse. Escolheu-se analisar o tema
à luz da teoria de John Kindgon visto que este autor analisa o porquê de alguns
temas serem priorizados na agenda governamental e outros não. Kingdon
trabalha os dois principais processos pré-decisórios: o estabelecimento da
agenda e a especificação de alternativas.

As políticas públicas de Juventude no Brasil
No Brasil, na última década, o tema das políticas públicas de juventude
tem ganhado espaço na agenda política e social de governos subnacionais e
federal, Organizações não-governamentais e outras instituições (NOVAES,
CARA, SILVA, PAPA 2006). As novas juventudes têm apresentado uma
capacidade enorme de participação e engajamento em espaços públicos e
criando novas formas de expressão cultural e participação política, sobretudo
nas periferias urbanas (ABRAMO 1997; ABRAMOWAY & CASTRO 2006).
No ano de 2005 foi criada a Política Nacional de Juventude, composta
pela Secretaria Nacional de Juventude, Conselho Nacional de Juventude e o
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem).
Ao longo da década de 1990 diversos grupos, movimentos juvenis e
juventudes partidárias passaram a ter um papel importante na discussão sobre
políticas públicas, sobretudo nos novos canais de participação da sociedade.
As politicas públicas de juventude são diversas e difusas, portanto a
agenda dos partidos políticos tem que ser dinâmica para poder captar seus
interesses. Diante disso, as políticas de juventude possuem diversas
dimensões, tais como educação, saúde, lazer, assistência social, cultura,
dentre outras. A institucionalidade dessas políticas visou, dentre outros
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objetivos, compreender o jovem em sua integralidade; no entanto, as
demandas setoriais permaneceram.
O Estado passou a formular e implementar políticas públicas para a
juventude também por conta do peso proporcional desse segmento na
população total. O Brasil vivencia o ápice da quantidade de jovens na estrutura
etária do Brasil, nunca houve e nunca haverá tantos jovens proporcionalmente
como no período compreendido entre 2003 a 2022. Atualmente há em torno de
50 milhões de jovens, ou seja, um quarto da população brasileira.

Como apresentado no gráfico acima o Brasil passa por um momento de
forte presença proporcional de jovens na sociedade. Este dado também reflete
consequentemente na proporção do eleitorado. Segundo o TSE – Tribunal
Superior Eleitoral – em 2012 o Brasil tinha 24.811.303 eleitores jovens – 16 a
24 anos – o que representa 17,7% do eleitorado brasileiro (140 milhões em
2012)1. Este dado apresenta que os jovens constituem um peso eleitoral
importante atualmente na sociedade brasileira.

1

Este é um dos fatores que

Embora compreendamos que juventude seja a faixa etária entre 16 e 29 anos o TSE disponibiliza as
seguintes faixas etárias para pesquisa: 16; 18 a 20; 21 a 24; 25 a 34; 35 a 44; 45 a 59; 60 a 69; 70 a 79;
superior a 79; Desse modo optamos por escolher a faixa entre 16 a 24 anos para mostrar o peso eleitoral
dos jovens. Acessado em 15/03/2014
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impulsionam os partidos políticos a criarem estruturas de juventude, isto é, para
dialogar com este público.
Outro dado importante é que os jovens estão, sobretudo nos centros
urbanos. Segundo IBGE (2010) a maior parte dos jovens, 40.604.892 (21,3%)
dos jovens, estão nas cidades, enquanto 7.160.657 (3,75%) estão no campo.
Esta concentração segue a proporção geral da sociedade.

Referencial teórico
O referencial teórico adotado é a perspectiva da formação de agenda.
Embora diferentes autores tenham trabalhado com o tema, optou-se pela
análise e formulação de John Kingdon. Para este, agenda governamental é
definida como o conjunto de assuntos sobre os quais o governo e pessoas
ligadas a ele concentram sua atenção em um determinado momento. A análise
da formação de agenda busca averiguar os mecanismos causais, relacionais e
contextos que introduzem determinado tema na agenda de governo. Assim, é
possível compreender a dinâmica da política e o papel que os atores políticos
desempenham na formulação de determinada política pública. Entende-se
também que contingências políticas e ações de governo são variáveis
definidoras de determinada política. O modelo proposto por Kingdon (2003)
considera a política pública como um ciclo. No entanto, diferentemente das
abordagens anteriores, dada as contingências políticas, o ciclo da política
pública não é linear, pelo contrário, é complexo, o que implica sinuosidade.
Assim, o modelo da formação de agenda preocupa-se em saber como o
governo toma decisão sobre determinada política pública em um ambiente
político plural e sob a influência e a pressão de grupos diversos. A questão
geral que o modelo da agenda setting busca responder é a seguinte: como
determinado tema torna-se relevante para o governo?
Os eventos políticos têm sua dinâmica própria, independente do
reconhecimento de um determinado problema. A eleição pode promover a
mudança de governo e, com isso, mudar as configurações partidárias, tanto no
Executivo quanto no Legislativo. A entrada de um novo grupo no governo abre
novas possibilidades de agendas e de acesso de novos grupos de interesse ao
novo governo. Kingdon (2003) cita três elementos que compõem esse fluxo. O
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primeiro refere-se ao que ele chama de “humor nacional” (nationalmoodino),
isto é, um momento em que uma ideia é aceita por todos, possibilitando o
desenvolvimento da política pública. O segundo elemento é composto pelas
forças políticas organizadas, sobretudo pelos grupos de pressão. Quando há
consenso entre todos os grupos de uma temática a respeito de uma política,
não há dificuldade em implementá-la. Se houver grande oposição e resistência,
ou ela não será implementada ou seu custo será alto politicamente. Já o
terceiro elemento são mudanças dentro do próprio governo: pessoas
localizadas em posições estratégicas no governo; mudanças de gestão;
mudanças na composição do Congresso; e mudanças de órgãos e de
empresas públicas (CAPELLA, 2005). A mudança de quadros técnicos introduz
novos itens na agenda e bloqueia ou mesmo elimina temas na agenda.
Segundo Kingdon, o início de um novo governo é o momento mais propício
para mudanças na agenda. John Kingdon afirma que há dois tipos de
participantes no estabelecimento de uma agenda: os “visíveis” e os “invisíveis”.
Os participantes “visíveis” são aqueles que recebem atenção do público
através da exposição na imprensa, inclui o Presidente e seus assessores do
alto escalão, membros do Congresso nacional, mídia, partidos políticos e
comitês de campanha. O grupo de participantes “invisíveis” inclui acadêmicos,
burocratas de carreira, e funcionários do Congresso. Para Kingdon, os grupos
visíveis têm o poder para definir as agendas enquanto que os atores invisíveis
conseguem ter maior influência na proposição de alternativas. Outro tema
abordado dentro da agenda é como ocorre a especificação das alternativas. Há
duas respostas possíveis: (I) as alternativas de soluções são geradas na
dinâmica de debates e discussões de políticas públicas; (II) o envolvimento dos
participantes invisíveis, que são especialistas em áreas temáticas de políticas
públicas. Os participantes invisíveis, ou os chamados especialistas, são os que
maior peso tem na formulação de alternativas, propostas e soluções. Este
grupo é composto por acadêmicos, funcionários de carreira do Executivo ou do
Legislativo, pesquisadores, consultores. Segundo Kingdon (2006), a tarefa
destes participantes é pensar no desenho das propostas, sua viabilidade
técnica e orçamentária junto a burocracia dos governos.
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Em certas ocasiões os três fluxos – problemas, soluções e dinâmica
política – são reunidos gerando a janela de oportunidade. Nestas ocasiões, um
problema é reconhecido como tal, uma solução está disponível e as condições
políticas são favoráveis. A junção destes três fluxos faz com que o tema
ascenda à agenda.
Partimos da hipótese de que a eleição de Lula em 2002 abriu um novo
fluxo político para que novas demandas, alternativas e fluxos fossem
incorporados na agenda pública e em seguida governamental. As juventudes
partidárias do PCdoB (UJS – União da Juventude Socialista), do PT (Juventude
do Partido dos Trabalhadores) e do PSB (Juventude do PSB) foram
importantes, haja vista que estavam inseridas dentro de organizações
estudantis (União Nacional dos Estudantes, União Estadual dos Estudantes,
Diretórios Centrais de Estudantes) e pressionaram o governo federal, por
meios destas entidades e de deputados que tinham relação, a adotar uma
política nacional de juventude. Vale ressaltar que estes 3 partidos políticos
(PCdoB, PT e PSB) estavam na coalizão de governo recém eleito em 2002.

QUADRO

GERAL

DA

FORMULAÇÃO

DA

POLÍTICA

NACIONAL

DEJUVENTUDE
Houve três espaços importantes de discussão sobre a temática
juventude, a Comissão de Juventude da Câmara dos Deputados, o Projeto
Juventude do Instituto Cidadania e o Grupo Interministerial de Juventude do
governo federal, cada um com características que convergiram e deram
legitimidade política e social para a formulação da Política Nacional de
Juventude. Cada espaço era composto por forças sociais diferentes. A
Comissão de Juventude era composta basicamente por deputados, embora
tivesse organizado audiências públicas, encontros regionais e uma conferência
nacional de juventude, as forças políticas eram basicamente as que giravam
em torno de cada candidato. Já o Projeto Juventude reunia pesquisadores,
movimentos de juventudes, ONGs e entidades estudantis em uma metodologia
de seminários, a fim de chegar a uma síntese de consensos entre as principais
propostas. O Grupo Interministerial reunia o primeiro escalão visando a um
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diagnóstico dos programas que o governo federal tinha para a juventude.
Participavam ministros e assessores do segundo escalão do governo. A figura
a seguir apresenta em uma linha do tempo os três eventos.

Fica evidente como houve um momento de intersecção temporal em que
dois ou mesmo três eventos ocorreram simultaneamente, convergindo os três
fluxos para abertura de uma janela de oportunidade.
Os três espaços chaves ocorreram nos anos de 2003 e 2004 – início do
governo Lula e renovação do Congresso na eleição de 2002. Esta conjuntura
política possibilitou a abertura de um fluxo político favorável, com um clima
nacional favorável, em que diferentes atores em diferentes espaços pautavam
o tema da institucionalidade das políticas públicas de juventude. Em paralelo às
reivindicações das políticas de juventude, a pauta das institucionalidades das
minorias e as principais pautas dos movimentos sociais também estavam
pressionando o governo.
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O fluxo político foi formado, sobretudo por conta da renovação do
governo na eleição de 2002 que elegeu uma candidatura com apoio de
diversos movimentos sociais e com apoio de parte do campo das entidades e
ONGs de juventude. A renovação do Congresso foi um item importante, tanto é
que o propositor da Frente e da Comissão de Juventude – e futuro presidente
de tal Comissão – deputado federal Reginaldo Lopes foi eleito em 2002 pelo
PT de Minas Gerais.
O Seminário Juventude em Pauta foi o evento que, nesse fluxo político,
organizou o campo após a vitória eleitoral de Lula e o Projeto Juventude serviu
como espaço para reunir a comunidade epistêmica de pesquisadores, atores
juvenis,

entidades

que

trabalhavam

com

a

temática

da

juventude,

parlamentares, gestores públicos, juventudes partidárias e outros grupos
sociais. Estes espaços deram oportunidade para o envolvimento da
comunidade de especialistas a formularem alternativas e proporem políticas
públicas, como foi o caso da comunidade epistêmica e técnicos da rede de
ONGs. Este grupo foi composto por pesquisadores, consultores, funcionários
de carreira do Executivo e do Legislativo. Estes pesquisadores, que tiveram
inserção nos três espaços analisados, pensaram no desenho das propostas,
bem como sua viabilidade técnica e orçamentária.
Embora fossem espaços distintos, o Projeto Juventude e o Grupo
Interministerial mantinham forte relação. O primeiro era o espaço em que
comunidade epistêmica, ONGs, movimento estudantil e novos atores juvenis
(como o Hip Hop) se reuniam e pautavam as políticas. O Grupo Interministerial
era o espaço para o Executivo mapear as políticas existentes e propor uma
Política Nacional de Juventude.
Luiz Dulci, um dos principais interlocutores do “núcleo duro” do governo,
afirma que o diálogo era constante. Como exposto anteriormente, a
metodologia utilizada pelo Projeto Juventude era a realização de seminários, os
quais muitas vezes participavam pessoas do governo, membros do Grupo
Interministerial de Juventude, membros do Legislativo e de militantes de
partidos políticos de esquerda.
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Eu me lembro que fizemos uma reunião e fizemos uma reunião aqui
[Instituto Cidadania]. (....) Os coordenadores do Projeto Juventude
reuniram cerca de 50 a 60 pessoas de todas as entidades que tinham
participado do Projeto Juventude. É aquilo que havia comentado, da
parte governamental e não-governamental que havia articulação. Ao
longo de todos estes percursos, a ideia de que precisava de um
programa para jovens de baixa renda foi crescendo. [ProJovem]
(LUIZ DULCI).

A fala do então chefe da Secretaria Geral mostra a interlocução entre o
núcleo do governo e o Projeto Juventude coordenado pelo Instituto Cidadania.
Luiz Dulci era muito próximo do Instituto Cidadania desde sua fundação por ser
um dirigente do PT desde a década de 1980. Outro fator que contribuiu para
esta forte interlocução entre o Instituto Cidadania e o núcleo do governo foi a
rede de relações muito próxima entre o ministro Luiz Dulci e Paulo Vannuchi
(na época diretor do instituto que acompanhava o Projeto Juventude) (Rocha,
2012).
De Acordo com Rocha (2012) a forte articulação e sintonia entre os dois
espaços mostrou como o tema da juventude já havia entrado na agenda
governamental e na agenda de decisão. Deixou de ser uma mera situação para
tornar-se um problema. Conforme aponta Kingdon (2003), há uma diferença
entre uma situação e um problema, as pessoas convivem diariamente com
inúmeras situações que as incomodam, no entanto, essas situações não estão
na agenda governamental.
Além da forte relação e articulação com o Projeto Juventude, o governo,
por meio da Secretaria Geral da Presidência, mantinha relação constante com
os movimentos de juventudes, com instituições tradicionais, como a UNE,
UBES (União Brasileira de Estudantes Secundaristas) e Pastoral da Juventude
(ligada a Igreja católica), e com o Hip Hop, que, desde a década de 1990,
emerge como um ator de juventude importante no cenário político.
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A incidência das Juventudes partidárias no processo da formulação da
política nacional de juventude
O quadro a seguir apresenta o conjunto de partidos políticos existentes
atualmente. Embora a maior parte dos partidos tenham estruturas de
organização de jovens, foram os três partidos mencionados (PT, PCdoB e
PSB) que tiveram papel proeminente no debate acerca da necessidade de se
constituir uma política nacional de juventude.

Sigla
DEM

Número
eleitoral
25

Data de registro
definitivo
11/09/1986

Partido Comunista Brasileiro

PCB

21

09/03/1996

15 272

Partido Comunista do Brasil

PCdoB

65

23/07/1988

353 108

Partido da Causa Operária
Partido Democrático Trabalhista
Partido Ecológico Nacional
Partido Humanista da Solidariedade

PCO
PDT
PEN
PHS

29
12
51
31

30/07/1997
10/11/1981
19/07/2012
20/03/1997

2 662
1 208 123
7 732
144 919

Partido do Movimento Democrático
Brasileiro
Partido da Mobilização Nacional
Partido Progressista
Partido Pátria Livre
Partido Popular Socialista
Partido da República
Partido Republicano Brasileiro

PMDB
PMN
PP
PPL
PPS
PR
PRB

15
33
11
54
23
22
10

30/06/1981
25/10/1990
16/11/1995
04/10/2011
19/03/1992
19/12/2006
25/08/2005

2 351 936
210 369
1 414 630
17 174
464 785
765 949
301 897

Partido Republicano da Ordem Social
Partido Republicano Progressista

PROS
PRP

90
44

24/09/2013
29/10/1991

4 575
222 470

Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro
Partido Socialista Brasileiro

PRTB
PSB

28
40

28/03/1995
01/07/1988

115 416
582 211

Nome do partido
Democratas

Nº de filiados
1 087 613
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Partido Social Cristão
Partido Social Democrático

PSC
PSD

20
55

29/03/1990
27/09/2011

370 559
191 241

Partido da Social Democracia
Brasileira
Partido Social Democrata Cristão
Partido Social Liberal
Partido Socialismo e Liberdade

PSDB
PSDC
PSL
PSOL

45
27
17
50

24/08/1988
05/08/1997
02/06/1998
15/09/2005

1 350 114
166 856
200 273
89 132

Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado
Partido dos Trabalhadores
Partido Trabalhista Brasileiro
Partido Trabalhista Cristão
Partido Trabalhista do Brasil
Partido Trabalhista Nacional
Partido Verde
Solidariedade

PSTU
PT
PTB
PTC
PTdoB
PTN
PV
SD

16
13
14
36
70
19
43
77

19/12/1995
11/02/1982
03/11/1981
22/02/1990
11/10/1994
02/10/1997
30/09/1993
24/09/2013

16 746
1 587 882
1 185 070
176 399
167 800
129 294
339 808
4 848

Fonte: elaboração a partir do autor com bases nos dados do TSE, 2015.
As juventudes partidárias do PCdoB, PSB e PT tiveram papel importante
em dois espaços de articulação e formulação da política nacional de juventude,
a saber: Projeto Juventude coordenado pelo Instituto Cidadania e a Comissão
Especial de Políticas Públicas de Juventude da Câmara dos Deputados. O
primeiro espaço, como já exposto, foi de formulação de uma proposta que
fosse resultado de diálogo entre diferentes movimentos e coletivos jovens. O
segundo espaço, na Câmara dos Deputados, teve um papel mais de
articulação política e legitimação da pauta para o ingresso na agenda
governamental.
A rede de pesquisadores, entidades, movimentos sociais e partidos
políticos que se uniram na dinâmica do Projeto Juventude foi importante na
formulação de propostas de políticas pública. Estes atores garantiram força
política ao prosseguimento das alternativas apresentadas no Projeto
Juventude, que não deixava de ser político e constituía um importante vetor de
pressão. Vale ressaltar que parte dos jovens filiados e militantes desses
partidos passaram a fazer um trabalho de articulação e pressão junto aos
deputados da sigla para que incorporasse este tema na prioridade da bancada
no Congresso Nacional. As falas dos entrevistados evidenciam que as
juventudes partidárias tiveram protagonismo nas audiências da Comissão
Especial de Políticas Públicas da Câmara dos Deputados.
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Os jovens dos partidos do chamado “campo democrático popular”, isto é,
do PSB, PT e PCdoB estavam na coalizão governista e, portanto, tinham
interlocutores dentro do Executivo federal. A presença de quadros jovens
desses partidos dentro do governo e de assessorias de Deputados Federais e
Senadores certamente contribuíram para o papel desempenhado nessa fase
de 2002 a 2005.
A juventude do PCdoB, conhecida como União da Juventude Socialista
(UJS) tem um papel muito forte nas entidades estudantis. Este grupo político
coordena a União Nacional dos Estudantes (UNE), grande parte das UEE
(União Estadual dos Estudantes) e Diretórios acadêmicos nas universidades.
Portanto é uma juventude que se organiza muito a partir dos centros
universitários e estudantis. O PCdoB portanto teve um papel no debate por
meio de seus representantes no Congresso, mas também através das
entidades estudantis.
A Juventude do PT, por sua vez, tem uma inserção mais organizada em
coletivos dos centros urbanos, embora algumas tendências internas se
organizassem, já nesta época, para ocupar espaço na UNE, UEE e diretórios
acadêmicos. De qualquer forma, o seu papel incisivo no debate acerca da
política nacional de juventude ocorreu por meio da bancada de deputados
federais do PT no Congresso Nacional, pelos membros do Executivo Federal
(haja vista que o PT era o partido do então Presidente Lula). Além disso, vale
ressaltar que o Projeto Juventude foi organizado pelo Instituto Cidadania,
capitaneado por petistas.
A Juventude do PSB é muito ligada a grupos de centros urbanos e
também do mundo rural. Das três juventudes analisadas foi a que teve um
papel menor, porém não menos importante. O PSB estava na coalizão
governista e seus deputados tiveram um papel importante na articulação do
tema no Congresso.
Segundo Helena Abramo (2005) as juventudes partidárias naquele
momento não tinham um acúmulo sobre PPJ (Políticas Públicas de Juventude),
seus temas eram muito centrados no movimento estudantil e na luta por
liberdades individuais (por exemplo, a liberação da maconha). O debate sobre
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políticas públicas de juventude forçou estas juventudes partidárias a entrar em
contato com novos circuitos e atores políticos juvenis que se colocavam no
debate, como os coletivos de Hip Hop, de cultura e educação popular,
juventude do movimento negro, de mulheres, juventude agrária etc.
A interação das juventudes partidárias com esses grupos criou novas
pautas fortalecendo a pauta de uma política nacional para jovens. As
juventudes partidárias seriam os atores visíveis, como aponta o modelo de
Kingdon, isto é um grupo de agentes que articulam publicamente a pauta em
diferentes espaços onde atuam. É evidente que houve outros agentes, mas a
legitimidade da reivindicação e a capacidade de articulação política no
congresso e no governo passavam pelas juventudes partidárias.

Considerações finais
Como exposto anteriormente o fluxo de problemas, soluções e dinâmica
política confluíram para formar a janela de oportunidades para a criação da
política nacional de juventude. Os três espaços analisados: Projeto Juventude
do Instituto Cidadania, Comissão Especial de Políticas Públicas da Câmara dos
Deputados e o grupo interministerial do governo federal.
As juventudes partidárias de três partidos políticos (PT, PCdoB e PSB)
tiveram um papel muito mais de articuladores do tema no nível nacional,
forçaram as bancadas parlamentares (deputados e senadores) de seus
partidos a fortalecerem a pauta no Congresso Nacional.
Diferentes forças sociais e políticas de jovens participaram do
levantamento da pauta, sobretudo os novos atores juvenis (coletivos de cultura,
hip hop, grupos de educação popular, juventude rural etc). No entanto, as
juventudes partidárias foram os atores visíveis que articularam politicamente o
tema no congresso nacional.
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II Encontro Internacional Participação Democracia e Políticas Públicas.
27 a 30 de abril de 2015, UNICAMP, Campinas (SP)
ST 09 – Políticas públicas e partidos políticos.
Título: A relação entre a construção do Sistema Único da Assistência
Social (SUAS) e a gestão local da assistência social em administrações
do Partido dos Trabalhadores.
Kellen Alves Gutierres - UNICAMP
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Introdução
Este trabalho visa contribuir com a discussão acerca do papel exercido
pelos partidos políticos nos processos de produção de políticas públicas.
Nossa abordagem visa demonstrar, por meio da análise de trajetórias de
militantes do campo da política de assistência social, a relação que se
estabelece entre a construção do Sistema Único da Assistência Social
(SUAS), implantado pelo governo federal em 2005, e a gestão local da
assistência social em administrações do Partido dos Trabalhadores, desde as
chamadas administrações populares. O papel do partido é analisado como
espaço que agrupa experiências de gestão que vão influenciar decisivamente
o desenho da política nacional implantada pelo PT no governo federal.
A relevância do tema da política nacional de assistência social se
verifica pelo fato de essa política ter passado por profundas mudanças
institucionais após a eleição do PT ao executivo federal em 2003. Por outro
lado, a aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) no início
do governo Lula que culminou na implantação do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), concretizava reivindicações históricas de
militantes do campo da assistência social. Em análises recentes sobre a
PNAS, e mesmo na fala de militantes deste campo, é comum encontrarmos a
afirmação de que a assistência social só ganhou efetivo status de política
pública nacional no governo Lula (Lopes, 2006).
Apesar de inserida na Constituição de 1988 como uma das políticas do
tripé da Seguridade Social, e regulamentada em 1993 como “direito do
cidadão e dever do Estado”, a política de assistência social percorreu (e
ainda percorre) um longo caminho para firmar-se como política pública de
direito, em um terreno de disputas de significados acerca das concepções de
formas de enfrentamento da questão social e da participação da sociedade
civil nesse processo.
Para a compreensão das diferentes concepções de enfrentamento
da questão social em disputa no campo da assistência social, é necessário
recuperar suas origens históricas e o contexto político de enfrentamento da
questão social vigente no país até a década de 1980. Assim, até os anos
1980, a questão social no Brasil não era identificada à pobreza, não sendo
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entendida como fenômeno estrutural da sociedade brasileira. A lógica do
sistema de proteção social continha a promessa de mobilidade social por
meio da inserção no mercado de trabalho formal, e, não sendo a pobreza
identificada como questão social, não recebia tratamento pelo Estado de
forma organizada e institucionalizada (Cohn, 2004). Esse modelo relegava
aos extremamente pobres, desempregados ou trabalhadores informais,
serviços residuais do Estado para atendimentos emergenciais, atrelados à
filantropia e à benemerência. Baseadas em políticas de convênios com
instituições sociais no âmbito da filantropia, essas modalidades

de

intervenção estão nas raízes da relação simbiótica que a emergente
Assistência Social brasileira iria estabelecer com a filantropia e com a
benemerência (Mestriner, 2001), estruturando historicamente seu campo de
ação. A Assistência Social nasce, desse modo, relegada ao lugar do não
direito, a partir de ações desorganizadas e segmentadas, calcadas nas ideias
de filantropia e caridade (Yazbek, 2008).
A ligação histórica entre assistência social e filantropia tem
impacto também na tradição de mobilização e participação política dos atores
nesse campo de política pública. A mobilização pela reestruturação da
politica de assistência social como direito convive com uma realidade onde
grande parte dos atores que executavam a política não compartilhavam uma
linguagem comum de valorização da participação e da construção de
espaços democráticos. Por outro lado, a vulnerabilidade dos usuários da
assistência social denota uma baixa capacidade de mobilização, devida,
entre outros fatores, à dificuldade dessa população em se reconhecer como
usuária dessa política e, assim, acionar mecanismos de mobilização popular
e ocupar os fóruns estabelecidos (Raichelis, 2008).
Deste modo, o terreno de disputas no qual se dá a construção da
política de assistência social convive, de um lado, com a reivindicação de
uma politica de direito, calcada na ideia de cidadania ampliada que combine
responsabilização estatal e construção coletiva em espaços participativos; e
de outro, com as origens históricas ligadas à filantropia e ações emergenciais
e pontuais, combinadas à vulnerabilidade e baixa capacidade de mobilização
dos usuários da política.
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Além disso, no plano institucional, a assistência social também
encontrou diversas dificuldades, tanto para aprovar sua lei orgânica, a LOAS
– que, vetada na íntegra em 1990 pelo então presidente Fernando Collor, só
logrou aprovação em 1993 1 - quanto para se consolidar como política
nacional nos anos seguintes à aprovação da lei.
O governo Fernando Henrique, por sua vez, marca para a assistência
social a reiteração do paralelismo das ações sociais de combate a pobreza,
na figura do Programa Comunidade Solidária, tida como a principal estratégia
de enfrentamento à pobreza deste governo. Assim, a principal estratégia do
governo imediatamente posterior à regulamentação da LOAS se deu “à
margem” da recente lei, como observam Couto, Yazbek e Raichelis (2010),
ao afirmar que “a primeira Política Nacional de Assistência Social só foi
aprovada em 1998, cinco anos após a regulamentação da LOAS,
apresentando-se insuficiente pelo paralelismo do Programa Comunidade
Solidária” , (Idem, p. 35)
No governo Lula, o novo cenário configura novas possibilidades para a
política de assistência social, levando à implantação do Sistema Único, tal
como preconizado na LOAS. Deste modo, as profundas mudanças
institucionais pelas quais passou a política de assistência social desvelam a
importância do contexto político para a produção da política e apontam para
questões de pesquisa que surgiram a partir da observação do processo de.
constituição do SUAS: qual a relação da implantação dessa política e a
eleição do PT ao Governo Federal? Quais atores estiveram envolvidos nesse
processo, e por quais caminhos se deu a concretização dessa demanda por
uma política pública nacional de assistência social? Para responder a estas
questões, recorremos à análise de trajetórias de militantes do campo da
assistência social, que participaram ativamente de discussões sobre a
política de assistência social no campo acadêmico e político, e na gestão da
política de assistência social em administrações locais. Observamos que
essas militantes tinham em comum a militância no partido e, organizadas em
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Apesar de intensa mobilização após a promulgação da Constituição de 1988, durante o processo de
redação e tentativa de aprovação da LOAS(lei Orgânica da Assistência Social) junto à Câmara, o
presidente Fernando Collor vetou o primeiro projeto, em 1990, tendo sido aprovado o projeto da LOAS
apenas em 1993, no governo Itamar Franco.
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um Setorial Nacional – o Setorial Nacional de Assistência Social do PT –,
formularam propostas para a política e teceram estratégias para levar seu
projeto de política pública ao Estado.
Análise de trajetórias e trânsitos institucionais
Silva e Oliveira (2011) observam que a eleição de Lula ao executivo
federal representa o ponto culminante de um processo que altera
significativamente as oportunidades de acesso institucional para militantes do
PT e para as organizações e movimentos nos quais atuam, proporcionando a
parcelas crescentes desse universo “acesso a um Estado caracterizado por
uma maior permeabilidade a suas demandas e propostas” (p. 97). Já Abers,
Serafim e Tatagiba (2011) afirmam que a eleição do PT configurou um
cenário político favorável à incidência dos movimentos sociais e outros atores
da sociedade civil sobre as políticas públicas, em diversas áreas e com
impactos institucionais importantes.
Nesse processo, ganha destaque o papel dos trânsitos institucionais,
como variável relevante para a compreensão do processo de construção e
implementação do SUAS. O campo da assistência social no governo Lula é
marcado pelo intenso trânsito institucional de militantes defensores da política
que passam a atuar no Estado, seja ocupando cargos diretos na burocracia
estatal, seja por meio de consultorias e/ou atuação no partido, no processo
de construção e implementação da política.
De acordo com Dagnino, Olvera e Panfichi (2006), a passagem de
dirigentes e ativistas da sociedade civil para o Estado, ocupando posições
como ministros de Estado, assessores e executores de políticas públicas (p.
71), constitui-se como uma das trajetórias mais visíveis nas relações entre
sociedade civil e Estado, não apenas no Brasil, mas em outros países da
América Latina, parecendo constituir, ainda segundo os autores, “uma
característica do funcionamento das atuais democracias na região”(p. 70). Os
autores observam que, no Brasil, esses trânsitos institucionais ocorrem desde
1983, em nível municipal e depois, estadual (DAGNINO; OLVERA;
PANFICHI, 2006, p. 71). É neste contexto que se inserem as trajetórias das
militantes do campo da assistência social: como discutiremos a seguir, a
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análise das trajetórias profissionais das entrevistadas mostra que os trânsitos
institucionais entre sociedade civil e Estado neste campo é uma realidade,
que ocorre desde as primeiras administrações municipais governadas pelo
PT.
A importância dos trânsitos institucionais em governos petistas é
apontada na literatura (Feltran, 2006), já que os trânsitos institucionais da
sociedade civil para o Estado estiveram bastante presentes nas experiências
do PT como governo nas administrações locais, levando Hochstetler (2008) a
afirmar que a inclusão de organizações sociais no aparato de governo
constitui um “padrão tradicional de recrutamento” do PT (p. 44).
Para apreender a forma como se dão esses trânsitos institucionais e
seus impactos na implementação do SUAS, recorremos ao recurso
metodológico de análise de trajetórias. Segundo Silva (2007),
A análise de trajetórias dos indivíduos se coloca como um
recurso metodológico importante para, através dela,
apreender a trajetória mais ampla de seu contexto relacional.
Ou seja, através da reconstrução das trajetórias dos
indivíduos, das mudanças de suas posições no espaço
social, obtém-se instrumento metodológico para acessar
processos sociais e políticos nos quais se inserem essas
trajetórias e mudanças individuais. (Idem, p.491)

É nesse sentido que a pesquisa percorre as trajetórias de militantes do
campo da assistência social que passaram a ocupar cargos em
administrações petistas, confluindo a militância pela causa da assistência
social como política pública e a funções na gestão municipal. As trajetórias
aqui apresentadas foram analisadas no contexto de uma pesquisa de
doutorado, com o objetivo de compreender a formação desse campo de
política pública, da mobilização politica em torno da causa e da disputa de
projetos no campo das políticas de assistência social, na qual foram
analisadas as trajetórias de 19 militantes. Para este artigo, apresentamos um
recorte específico no universo dessas trajetórias: dentre as entrevistadas,
escolhemos aquelas que desempenharam função de gestoras locais da
política de assistência social em diferentes regiões do país. Por meio de
entrevistas em profundidade, a pesquisa buscou reconstruir a trajetória
profissional das entrevistadas em relação à política de assistência social,
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relacionando-as ao processo de formulação e regulamentação da Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS, à militância partidária no Partido dos
Trabalhadores (PT) e criação de um Setorial Nacional de Assistência Social,
e como esses processos influenciaram a construção e implantação do
Sistema Único da Assistência Social (SUAS).
Gestão local da assistência social em prefeituras petistas e o SUAS
Como dito anteriormente, no universo de informações obtidas a partir
da análise de trajetórias das entrevistadas, destacamos aqui as experiências
de gestão local da política de assistência social em administrações do Partido
dos Trabalhadores. A seguir, listamos essas experiências identificando-as
pelo ano de início da gestão, seguido dos cargos ocupados no caso de cada
uma das entrevistadas, em ordem cronológica:
1989 – São Paulo2 –Secretária Municipal de Administrações Regionais;
1989 – São Paulo – Chefe de gabinete da Secretaria de Bem Estar Social
1989 – Santos – Gestora do Departamento de Ação Comunitária, que em
1991 se torna Secretaria Municipal de Assistência Social
1989 – São Bernardo – Diretora da Promoção Social
1989 – João Monlevade – Gestora do Departamento de Serviços Sociais da
Saúde
1989 – Porto Alegre – Assessora de políticas sociais do gabinete do prefeito
1993 – Porto Alegre – Assessora de políticas sociais do gabinete do prefeito
1993 – Londrina –Secretária Municipal de Assistência Social
1993 – Belo Horizonte – Secretária Municipal Adjunta de Desenvolvimento
Social, no primeiro ano de governo; no ano seguinte, assume como
Secretária.
1993 – Belo Horizonte – Diretora do Departamento de Ação Social Básica.
Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
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Em São Paulo e em Belo Horizonte, quatro entrevistadas ocuparam diferentes cargos nas
administrações petistas nesses municípios, e por isso a experiência de gestão aparece duplicada.
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1997 – Porto Alegre – Presidente da FASC – Fundação de Assistência Social
e Cidadania do município de Porto Alegre
1999 – Mato Grosso do Sul - Secretária Estadual de Assistência Social
2001 – São Paulo – Secretária Municipal de Assistência Social (assume em
2002).
2001 – São Paulo – Coordenadora Técnica Programática da Secretaria
Municipal de Assistência Social.
2001 – Porto Alegre - Presidente da FASC – Fundação de Assistência Social
e Cidadania do município de Porto Alegre (assume em 2003).
	
  
O primeiro aspecto relevante no que se refere à relação com o partido
político é que o fato de que, em todos os casos, o trânsito para o Estado se
dá por meio da mediação institucional do PT: as militantes – inclusive por
pautar a discussão acerca da política dentro do partido – são quadros
profissionais aptos a assumir a gestão quando o partido vence as eleições.
Além da questão da especialização, experiência e conhecimento que cada
uma delas trazia em relação à assistência social, outro ponto importante, é
claro, são as relações que possuem dentro do partido – em São Paulo, as
entrevistadas mantinham forte relação com Luiza Erundina; em Londrina e
Santos, eram fundadoras do partido em seus municípios. Já em Mato
Grosso, a indicação da entrevistada para a Pasta da Assistência Social no
governo do estado se dá pelo Setorial Estadual de Assistência Social que se
havia formado no Estado, após a formação do Setorial Nacional.
Além dos cargos de gestoras da política local, as militantes
entrevistadas ocuparam também cargos de assessoria em diferentes
momentos de sua trajetória, levando a experiência da construção da política
para outras administrações, e com isso, influenciando os rumos da
assistência social nesses locais.
A seguir, tratamos das experiências de gestão das militantes
entrevistadas, destacando os aspectos dessas experiências que contribuirão,
posteriormente, para a elaboração da politica nacional de assistência social e
a implantação do SUAS, no governo Lula.
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As experiências estão agrupadas em duas fases: aquelas que
aconteceram antes da promulgação da LOAS e as experiências posteriores à
regulamentação.
Assim, as experiências de gestão que se iniciam em 1989, em São
Paulo, Santos, São Bernardo, João Monlevade e Porto Alegre se dão em um
contexto em que as ações da política de assistência social eram pulverizadas
e agrupadas nas mais diferentes Secretarias, de saúde, trabalho, ação social,
promoção social, entre outras. Isso fica patente nos nomes das secretarias
ou departamentos no final dos anos 1980 e idos dos anos 1990: Bem Estar
Social, Ação Comunitária, Promoção Social.
A ideia de uma política pública de assistência social dava seus
primeiros passos. Nesse sentido, é importante ressaltar que a análise dessas
trajetórias aponta para o fato de que as primeiras experiências de gestão se
dão ao mesmo tempo em que ocorrem as discussões e mobilizações sobre a
política e o movimento em defesa da LOAS. Nas entrevistas, observa-se que,
ao mesmo tempo em que fazem a gestão da política nos municípios, as
militantes se organizam em fóruns municipais da assistência social ou de
gestores – ou fortalecem fóruns que já existiam – e articulam-se
nacionalmente no partido e em espaços como o Fórum Nacional de
Assistência Social, a Conferência e o Conselho Nacional de Assistência
Social.
Assim, podemos afirmar que esses trânsitos institucionais constituem
experiências que levam o projeto que se construía, no campo de mobilização
e militância da assistência social, para o Estado. O projeto vai-se construindo
ao mesmo tempo em que as experiências acontecem e esses processos
simultâneos se alimentam reciprocamente.
Na primeira gestão do PT em São Paulo, na gestão de Luiza Erundina,
supondo-se a trajetória da prefeita como assistente social de formação e
ativista na categoria profissional durante as décadas de 1970/1980, era de se
esperar que a área recebesse atenção em seu governo. Erundina convida
para assumir a pasta da assistência social a Profa. Marta Campos, da
PUC/SP, que no segundo ano, será substituída pela Profa. Rosalina Cruz,
também da PUC/SP. Uma das entrevistadas da pesquisa assume como
chefe de gabinete da Secretaria de Bem Estar Social.
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Em estudo sobre a trajetória da assistência social na cidade de São
Paulo, Marin (2012) destaca duas ações inovadoras da gestão Luiza
Erundina na área da assistência social: a primeira política permanente para
atendimento à população moradora de rua e os programas de inclusão
produtiva, que passaram a compor uma frente de ação da assistência social
na prefeitura 3 . Outra marca dessa gestão, a gestão participativa, esteve
presente também nas ações da assistência social no município de São Paulo.
Como aponta Marin:
(...) dentro da estrutura da Sebes, e indo ao encontro da
proposta de construção de um ‘sistema descentralizado e
participativo’ e de um ‘conjunto de instâncias deliberativas’,
como previa o texto prévio da LOAS, foram criados o
Conselho e o Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o Grande Conselho Municipal do Idoso, o
Fórum de Entidades Sociais e Projetos de Produção
Associada e as Comissões de Gestão de Creches e Centros
de Juventude. Ou seja, cada um dos equipamentos sociais
contava com uma instância deliberativa da qual participavam
seus usuários (MARIN, 2012, p. 79).

Assim, a gestão participativa, marca das primeiras prefeituras petistas,
autodenominadas administrações populares, esteve presente na experiência
da assistência social em São Paulo. Além disso, Marin (2012) observa, ainda,
que a experiência de São Paulo esteve em diálogo com o contexto nacional,
de mobilização e formulação de uma proposta de assistência social pensada
como direito e como responsabilidade do Estado (p. 81).
Na experiência de Santos, a entrevistada é convidada, assim que a
prefeita Telma de Souza é eleita, para compor a equipe de assessoria do
gabinete dela, com a incumbência de verificar e analisar a situação do campo
da assistência social pública na cidade. A cidade, que reproduzia a prática do
primeiro-damismo, não tinha uma secretaria municipal, mas apenas um
Fundo de Solidariedade. Assim, na fala da entrevistada: “a gente começa um
trabalho de compor um embrião desta área da assistência social na cidade”.
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Marin aponta que, segundo relato de funcionários da assistencia social na gestão Erundina, o que
diferenciava a proposta de inclusao produtiva nesta gestão era o trabalho comunitário, com atenção
social às famílias de baixa renda e foco no trabalho organizativo da população (Marin, 2012, p. 79)
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Ainda segundo o relato, a cidade de Santos possuía uma forte tradição
de práticas filantrópicas, o que se colocou como desafio para a gestão da
assistência social naquele momento. Nas palavras da gestora de Santos:
A filantropia tem uma cultura muito enraizada na cidade, e
nós ficamos dois anos dialogando com esta filantropia, que
não via com bons olhos, via com desconfiança o que esta
gestão petista queria da cidade: todos os preconceitos juntos,
uma gestão petista e, pela primeira vez, uma prefeita mulher.
Aí esse diálogo foi paulatinamente sendo feito, com a
filantropia, e nós fomos expondo o que é responsabilidade do
Estado, o que é responsabilidade municipal, estruturar uma
Pasta e estruturar uma política municipal da assistência
social. Deixando claro que a estruturação dessa política
envolvia a parceria com as entidades, mas todas pautadas
em uníssono com a construção de uma política municipal,
não com uma ação estatista ou com uma ação de subvenção
que era a prática histórica que vinha sendo travada.

As principais ações desenvolvidas nessa gestão, e que posteriormente
serviriam como modelo para outras experiências, são iniciativas voltadas
para a população idosa e para o enfrentamento da questão da exploração
sexual infantil na cidade. Essas ações prioritárias foram pensadas
pressupondo as características da cidade: grande contingente populacional
de idosos e atividade portuária, que favorecia a existência de problemas
relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Vale destacar que, ao final da gestão em Santos, a entrevistada se
dedica à criação da Frente Paulista de Dirigentes Públicos da Assistência
Social, constituindo-se como uma das fundadoras desta organização, que
fica conhecida como Frente Paulista. A Frente Paulista é fundada em 1994,
mas vem de uma experiência do coletivo de gestores petistas, formado por
gestoras da assistência social em diferentes cidades de São Paulo, como
forma de organizar e articular as experiências que vinham ocorrendo no
Estado, como se observa na fala da entrevistada:
À época, nós começamos, junto com a Neiri Bruno, aqui de
São Paulo, que integrava a gestão paulista, junto com a
Regina, que era de São José dos Campos, Cibele, de
Piracicaba, e outras gestões do campo petista, Ribeirão
Preto, com a Maria Helena. Enfim, nós começávamos a
formar um coletivo de gestores petistas preocupados em
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construir o que seria uma gestão pública que priorizasse a
responsabilidade estatal.
(...)
Mas, de algum modo, essa trajetória veio sendo construída
sempre procurando ter um campo comum de proposições, a
começar, do campo de gestões petistas: o que as
diferenciava? (grifo nosso).

Assim, ainda de acordo com a entrevistada, esse coletivo de gestores
petistas foi o impulso inicial para formar uma rede de gestores da assistência
social, não mais ligada ao partido, mas ampliando a adesão para que se
fizesse a discussão da política no Estado de São Paulo articulando-a aos
coletivos de outros Estados. Como podemos observar na fala da
entrevistada, aparece de forma embrionária a ideia de um sistema único:
Depois pensávamos que também era importante ter uma
estrutura onde as gestões municipais, de qualquer campo
político partidário pudessem ter as mesmas proposições. Já
desenhávamos à época a importância de pensarmos em uma
política única - não chamávamos ainda de sistema único mas a importância da gente pensar que, para superar a
tradição do assistencialismo, programas e projetos eventuais,
ações de estado e não de governo, era importante a gente
pensar em ações orgânicas que pudessem atravessar
diferentes gestões.

Em Porto Alegre, do mesmo modo que nos demais municípios, não
havia politica de assistência social em 1989, quando o PT inicia a gestão: as
ações estavam alocadas na secretaria de saúde e em uma fundação de ação
comunitária. A entrevistada que se tornará gestora da assistência social no
município inicia seu trabalho com a implementação de Conselhos Tutelares
nas oito regionais da cidade. Desse trabalho, de intensa relação comunitária,
a entrevistada se envolve com a questão das politicas sociais, e se torna
assessora do prefeito por dois mandatos seguidos. As práticas assistenciais
na cidade eram feitas pelo Movimento Assistencial de Porto Alegre, presidido
pela primeira dama na gestão Olívio Dutra, sem continuidade na gestão
Tarso Genro, uma vez que a primeira dama não assume a função. No
entanto, o trabalho nas comunidades aproxima a entrevistada das demandas
da população e ela passa a coordenar o Fórum de Políticas Sociais de Porto
Alegre, onde toma contato com a LOAS e passa a desenhar as primeiras
ideias de implantação da politica de assistência social no município.
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O processo de mobilização pela regulamentação da LOAS, após o
veto do presidente Collor ao primeiro projeto de lei, de 1990, marca um
momento importante da relação entre a militância pela assistência social e o
PT. Segundo relatos das entrevistadas, esse processo se dá em dois planos,
que podem ser entendidos em formatos complementares: há uma articulação
no Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, que realiza a discussão da
LOAS pela categoria dos assistentes sociais; e uma mobilização no PT, por
meio do Setorial Nacional de Assistência Social, que se articula
nacionalmente naquele momento, após uma organização preliminar para a
campanha de 1989. O Setorial Nacional de Assistência Social do PT 4 .
Formado em São Paulo, por iniciativa das gestoras e professoras da
PUC/SP, funcionou no PT como importante espaço de formulação da política
dentro do partido – especialmente por formular os programas de governo
para a área da assistência social – e também como espaço estratégico
dentro em que as militantes, organizadas e realizando experiências de gestão
local,

levavam seu projeto de política pública para as administrações

petistas.
Assim, esse grupo, que então se constitui como Setorial Nacional,
passa a se articular no partido para a luta em defesa da LOAS. A mobilização
dentro do partido faz com que a bancado do PT na Câmara Federal se
engaje na luta pela LOAS por meio do Legislativo. Em São Paulo, o grupo
contava com o apoio de Luiza Erundina, na época vereadora, e a articulação
das militantes dentro do partido tornou possível que o PT encampasse o
projeto na Câmara Federal:
O Setorial se junta ao CEFESS na defesa do texto, [que]
tinha sido reelaborado e incorporado pela bancada do PT,
encaminhado pelo Eduardo Jorge (Gestora de São Paulo).

Assim, é nesse contexto de intensa mobilização do campo da
assistência social pela aprovação da LOAS que o Setorial Nacional de
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No PT, os grupos e Secretarias Setoriais constituem, historicamente, a forma de institucionalizar o
papel e o lugar dos movimentos sociais no partido, ao mesmo tempo em que organizam a atuação de
seus militantes nas entidades societárias, assim definidos, de acordo com o Estatuto: Art. 121: Os
Setoriais são instâncias partidárias integradas por filiados que atuam em determinada área específica,
com o objetivo de intervir partidariamente junto aos movimentos sociais organizados (PT, 2001a).
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Assistência Social se fortalece em âmbito nacional, aglutinando militantes de
várias regiões do país, inclusive aquelas que passam a ocupar cargos em
administrações petistas em vários municípios. Podemos dizer, desta forma,
que ocorrem dois processos concomitantes – o PT ganha as primeiras
eleições para prefeituras pelo Brasil, ao mesmo tempo em que ocorre a
intensa mobilização em defesa da LOAS. Neste processo, constitui-se o
Setorial, que passa a articular as experiências petistas de gestão local da
assistência social em diversas regiões do país - dentre as mais destacadas,
estão São Paulo, Santos, Porto Alegre, Belo Horizonte, Londrina, e os
governos do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul. A fala da gestora de
São Paulo sintetiza esse processo:
Aí é que o Setorial vai se formar, e começa a haver o
encontro, o debate. Começa com a questão da unidade mais
em busca da LOAS, e aí vai juntando, a gente vai juntando
prefeituras que eram do PT.

O Setorial de Nacional Assistência Social foi responsável, desde sua
constituição, pela elaboração do plano de governo para a assistência social
de todas as campanhas em que o PT concorreu à Presidência – desde 1989,
ainda não formalizado, como dito anteriormente, e depois, em 1994, 1998,
2002 e, após o PT ter sido eleito, também em 2006 e 2010. Nesse sentido,
cumpre o papel, apontado por Amaral (2009) ao analisar os benefícios de se
ter, na organização partidária, uma ampla base de filiados que façam as
discussões das diferentes políticas:
os filiados, por meio de suas experiências com diferentes
setores da sociedade, como movimentos sociais,
empresários
e
universidades,
podem
auxiliar
no
desenvolvimento de políticas por parte dos partidos, fazendo
assim uma importante conexão entre as demandas do
eleitorado e o programa partidário (AMARAL, 2009, p. 72 5).

No entanto, para além da função de desenvolver políticas dentro do
partido, é fundamental compreender o Setorial de Assistência Social como
estratégia política do movimento pela assistência social. É neste contexto que
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

5
Essa análise é fruto de uma adaptação feita por Amaral (2009) de uma tipologia criada por Mendez Lago (2000)
para analisar a estratégia organizativa do Partido Socialista Operário Espanhol.
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as militantes entrevistadas afirmam que a função do Setorial para o
movimento era a de pautar a discussão sobre essa política dentro do partido
e dar visibilidade, tanto para a política, quanto para o seu contingente de
usuários. 	
  
Nesse sentido, o partido passa a ser visto como um órgão oportuno
para encaminhar a luta em defesa da assistência social, ocupando lugares
estratégicos – especialmente por meio das experiências de gestão local e
valendo-se de estruturas partidárias para fortalecer-se como movimento e
disputar espaço dentro do partido – como é o caso da organização do
Setorial Nacional de Assistência Social.
E neste contexto, de uma organização partidária para a assistência
social dentro do PT, iniciam-se as experiências de gestão em 1993, que tem
no contexto político nacional o caldo de formulações e debates para o
encaminhamento do projeto de lei orgânica que seria aprovado e promulgado
em dezembro de 1993. Assim, as experiências de Londrina, Belo Horizonte, a
continuidade da experiência de Porto Alegre estão contextualizadas nesse
momento imediatamente posterior à promulgação da LOAS, o que leva as
gestoras a iniciarem a implantação das diretrizes da Lei Orgânica em seus
municípios.
Na experiência de Belo Horizonte, a entrevistada é chamada para
compor o governo devido à mobilização que vinha fazendo em favor da
assistência social por meio do Fórum Mineiro de Defesa da Assistência
Social. Essa militante, que fora funcionária da LBA, passou a se interessar
pela temática da assistência social a partir das discussões que eram feitas
sobre o tema na Associação Nacional dos Servidores da Legião Brasileira da
Boa Vontade (ANASELBA). Havia um clima de discussão da política e essa
experiência fez com que ela encampasse a criação do Fórum Mineiro de
Defesa da Assistência Social.
A experiência no Fórum Mineiro torna a entrevistada conhecida e essa
atuação faz com que Patrus Ananias, o prefeito eleito em 1992, a convide
para compor a gestão, como Secretária adjunta da assistência social. Depois
da experiência na gestão, a entrevistada vai para a Câmara dos Deputados
de Minas Gerais, para trabalhar como assessora do ex-secretário de
assistência social na gestão Patrus, que havia sido eleito deputado. Dessas
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experiências no Executivo e no Legislativo, as principais ações são a
realização de “busca ativa”, para cadastro do Benefício de Prestação de
Renda Continuada (BPC)6, recém regulamentado pela LOAS, e um intenso
trabalho de capacitação dos funcionários da assistência social nas
administrações regionais do município de Belo Horizonte. O trabalho de
busca ativa de beneficiários do BPC data do início da implantação da LOAS,
nos primeiros esforços de implantação da lei no município.
Outro aspecto relevante da experiência de gestão em Belo Horizonte é
a ênfase na gestão participativa, por meio das representações regionais de
assistência social, que tinha como objetivo discutir propostas e demandas em
cada uma das nove regionais da cidade e encaminha-las, posteriormente,
para o Conselho Municipal.
No município de Londrina, em que o PT assume em 1993, não havia
uma politica de assistência social – eram ações comunitárias ligadas à
secretaria de saúde, com forte presença de entidades filantrópicas. Assim, a
gestão do PT vai marcar uma profunda mudança para a assistência social no
munícipio, implantando o Fundo Municipal da Assistência Social e o
Conselho Municipal em 1994, o que faz com que Londrina seja o primeiro
município do estado do Paraná a implantar o Conselho de Assistência Social.
A partir de 1997, a gestão da assistência social em Porto Alegre passa
por uma grande mudança, com a implantação da LOAS no município. As
demandas que vinham do Fórum de Politicas Sociais já traziam como projeto
a gestão da assistência social a partir das diretrizes da lei orgânica, e a
entrevistada, na gestão Raul Pont, passa a gerir a FASC - Fundação de
Assistência Social e Cidadania, órgão gestor da assistência social no
município.
A FASC, muito inserida na comunidade, passa a discutir as demandas
da assistência social nos bairros, por meio das Comissões Regionais de
Assistência Social – modelo muito próximo ao que acontecia em Belo
Horizonte. A política de assistência social é reorganizada no município na
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

O BPC foi regulamentado na LOAS, como um benefício não contributivo a que tinham direito idosos e
portadores de deficiência física cuja renda familiar per capita fosse inferior a um quarto do salário
mínimo – tendo sido, também, uma das plataformas de luta do movimento pela assistência social na
mobilização em defesa da LOAS.
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forma de um sistema, com rede de proteção básica – os chamados “Módulos
da Assistência Social”, que eram equipamentos locais, e os Centros
Comunitários,

muito

próximos

ao

que

hoje

chama-se

CREAS.

A

nomenclatura de proteção básica e proteção especial também é incorporada,
guardando muita semelhança à forma como será organizado, anos depois, o
SUAS, como observamos na fala da gestora:
Então a população entrava no orçamento participativo e
demandava, tinha que criar naquele região específica um
módulo de assistência social, que tinha os programas
básicos, da rede básica. Tudo isso se criou aqui, nessa
discussão, rede básica, rede especializada, rede
especializada de alta complexidade, toda essa nomenclatura,
organização regionalizada, comissões locais de assistência
social em cada região, que discutiam os problemas, e
levavam para a região toda, representantes das regiões que
eram da área de assistência social. Isso tudo virou um
grande acontecimento na cidade. Cada centro desse tinha
uma referência, que primeiro era do centro, depois virou da
região. A gente não chamava de sistema, mas já era como
se fosse.

Uma peculiaridade da experiência de Porto Alegre é observada em
sua vinculação com a experiência do orçamento participativo: com a
implantação da politica na cidade, em 1999 a demanda por assistência social
figurou em segundo lugar dentre as demandas da população no orçamento
participativo:
E a FASC era muito inserida na comunidade, e a gente
começou a discutir isso com as pessoas, com os usuários,
tudo isso já estava ganhando vitalidade, já tinha outra
conferência, tinha envolvimento, a vida muito orgânica aqui
em POA, e a AS ficou em segundo lugar no orçamento
participativo – eu assumi em 1997 e em 1999 ficou em
segundo lugar.
E isso significou muito, porque saiu de uma política pública
que há menos de dez anos estava dentro de um movimento
assistencial da primeira dama para uma política que era um
sistema, com conceito de sistema, em que cada região da
cidade tinha seu centro comunitário, que agora não era mais
centro comunitário, era centro de AS, e tinham módulos, que
era a principal demanda da população. (Gestora de Porto
Alegre)
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Ainda sobre a experiência de Porto Alegre, a experiência de governos
consecutivos nos permite observar que o investimento em assistência social
oscila entre os três mandatos, de acordo com a orientação política da gestão.
Mesmo se tratando de três governos petistas, observa-se como, no inicio, a
assistência social era feita basicamente por meio da primeira dama. No
segundo mandato, há ações e discussões nas comunidades, fruto
principalmente da orientação de gestão participativa da gestão. Mas é
apenas no terceiro mandato, quatro anos após a promulgação da LOAS, que
a gestão encampa de fato a implantação da política de assistência social no
município segundo as diretrizes da lei orgânica, o que se traduziu, inclusive,
em maior aporte de recursos para a área.
A gestão da assistência social em Porto Alegre figurou, ao lado da
gestão de Belo Horizonte, como referência para o campo, como exemplo de
experiência mais sistêmica da politica de assistência social na década de
1990.
Já na década de 2000, no segundo ano do governo Marta Suplicy
(2002), a Profa. Aldaíza Sposati assume a Secretaria de Assistência Social
do Município. Esta experiência tem um grau de complexidade diretamente
proporcional à importância de suas contribuições para a política nacional
(PNAS) e o sistema único que serão implantados no governo Lula.
Neste sentido, muito aspectos da gestão do PT em São Paulo
poderiam ser destacados, já que esta gestão marca uma profunda mudança
institucional na Secretaria e uma mudança radical na forma como a política
vinha sendo conduzida até o momento. Como exemplo, é preciso enfatizar
que, se nas experiências relatadas anteriormente observamos casos de
gestões que vão, progressivamente, implantar as diretrizes da LOAS nos
municípios durante a década de 1990, em São Paulo a gestão plena da
LOAS só é implantada em 2001, com a entrada do PT no governo municipal.
Apenas em 2001 é que se institui em São Paulo o Conselho Municipal de
Assistência Social (COMAS) e o Fundo Municipal da Assistência Social. Isso
porque, nos oito anos que sucederam ao governo Luiza Erundina, a
assistência social no município de São Paulo sofreu profundos retrocessos,
nas gestões Paulo Maluf e Celso Pitta. Assim, se o governo Erundina havia
marcado o início das ações no sentido do entendimento da política como
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direito, como aponta Marin (2012), esse “projeto político não resistiu à troca
de mandatos” (p. 92).
Desta forma, esta gestão operou um profundo reordenamento
institucional da assistência social no município de São Paulo. No entanto, por
articular-se à experiência nacional, destacaremos, neste momento, os
aspectos desta gestão que influenciaram diretamente a formulação da PNAS
e do SUAS. O primeiro deles consiste na própria proposta de restruturação
da Secretaria: no governo Pitta, o atendimento à população era feito por meio
de faixas etárias; na gestão petista, a reordenação previu o atendimento por
“seguranças de atendimento”7, concepção presente na LOAS, e que depois
iria compor o texto da PNAS como um dos principais eixos estruturadores da
política. Outro aspecto foi a proposta de gestão territorializada8 da assistência
social, iniciada nesta gestão, e que vai influenciar as diretrizes da PNAS, na
qual o território ocupa papel de relevo na forma de organizar a política.
Assim, mais do que influenciar, dado o papel do NEPSAS da PUC-SP,
liderado por Aldaíza Sposati, na produção e discussão sobre a política de
assistência social 9 , os planejamentos nacionais para a assistência social
aconteceram concomitantemente à experiência de gestão petista em São
Paulo. Na fala de algumas entrevistadas, é recorrente a afirmação de que a
experiência de São Paulo oferecia as referências e subsídios para a
elaboração da política nacional, o que ganha concretude nos diversos
seminários e discussões ocorridos em São Paulo para discussão da política
nacional.
Essas experiências de gestão promovem uma articulação entre os
gestores das administrações petistas da assistência social pelo Brasil,
apontada pela entrevistada que assumiu a gestão da assistência social em
Londrina:
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A questão das “seguranças sociais básicas” foi desenvolvida por Sposati ao longo de sua produção
acadêmica acerca da especificidade da assistência social, ao apresentar as seguranças e as funções
que a conformavam como um campo específico de política pública (SPOSATI, 2004).
8
O Mapa da Vulnerabilidade Social da População da Cidade de São Paulo (2004), elaborado pela
Secretaria de Assistência Social de São Paulo, em parceria com o Centro de Estudos da Metrópole
(Cebrap) e o Centro de Estudos de Desigualdades Territoriais (CEDEST) da PUC-SP, permitiu
identificar as regiões prioritárias para o cadastro dos beneficiários dos programas de transferência de
renda.
9
O “protagonismo” da PUC, e especificamente, da Profa. Aldaíza, como referência acadêmica e
liderança política neste processo, é citado por todas as entrevistadas.
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(...) era interessante porque a gente tinha, não
necessariamente de forma sistematizada, a gente tinha um
movimento de unidade mesmo, porque naquele período o PT
foi assumindo as gestões municipais, ele foi ganhando as
eleições, em Quixadá, em Santos, em Campinas, em Porto
Alegre, em Londrina, em Minas Gerais – eu conheci o Patrus
como prefeito em Belo Horizonte.
(...) e a gente trocava muito, às vezes até os nomes dos
projetos acabavam sendo os mesmos. O trabalho com
meninos de rua, que em Porto Alegre chamava sinal Verde,
depois eu soube, por coincidência, nosso projeto em
Londrina chamava Sinal Verde.

Essa articulação promove uma mesma direção para as politicas de
assistência social nessas administrações, que é fruto, tanto das novas
experiências na gestão da política, quanto da organização nacional dessas
militantes, que estavam no partido, em fóruns, no conselho nacional e em
comissões gestoras, se mobilizando e discutindo os rumos da política no
país.
A seguir, a entrevistada aponta a forma como a síntese de
experiências locais vai contribuindo com uma construção coletiva da política,
tanto em termos do conteúdo das políticas implementadas, quanto no que se
refere à identidade do chamado “modo petista de governar”:
E teve uma descentralização da prefeitura de BH em 2000, e
rapidamente a nossa secretaria apresentou um projeto, que
não chamava CRAS, naquela época, chamava Núcleo de
Apoio às Famílias, com um modelo muito parecido. E quando
a gente percebeu, Porto Alegre estava fazendo a mesma
coisa, Londrina estava fazendo, todo mundo que é fruto da
mesma época, experiências de gestão local mais ou menos
na mesma direção.
(...)“E essa identidade do modo petista de governar, a crença
nos conselhos, na participação popular, isso dava uma
direção para a gente” (Gestora em João Monlevade e Belo
Horizonte)

Além disso, a sinergia dessas experiências favoreceu a implantação
da LOAS no nível local e a formação de quadros políticos no partido:
Começamos de fato a cumprir o que a lei determinava, havia
esse movimento político no Brasil, das gestões petistas. Nós
fomentávamos as gestões democrático-populares, elas foram
muito criativas, a ideia de inversão de prioridades, de
compromisso com a área social. Isso favoreceu a formação
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de quadros, nossa relação com as universidades sempre foi
muito próxima, muitos quadros que foram para as prefeituras
saíram das universidades. E sempre muita ligação com
movimento social, e isso favoreceu mesmo a formação dos
quadros que temos hoje (Gestora de Londrina, grifo nosso).

As experiências apresentadas evidenciam aspectos importantes sobre
a passagem do projeto da assistência social como politica pública para o
Estado. Observamos que a heterogeneidade do Estado, em seus níveis de
governo (DAGNINO; OLVERA; PANFICHI, 2006, p. 34), possibilitou a
ascensão do projeto político do campo político da assistência social nas
gestões petistas. A difusão do projeto da assistência como política pública se
deu na forma de ações que iam sendo implantadas pelas administrações
locais, no sentido de implementar a LOAS e afirmar a responsabilidade do
Estado na provisão de direitos sociais.
Essas experiências, por sua vez, vão influenciar decisivamente a
implantação do Sistema Único da Assistência Social. Primeiro, porque num
contexto nacional em que a implantação efetiva da LOAS se dava de forma
bastante irregular pelo país, convivendo, em grande parte, com práticas de
primeiro-damismo,

importantes

experiências

eram

implantadas

em

administrações do PT, fortalecendo a política pública de assistência social
nestes locais.
Desta forma, estas militantes, quando chegam ao governo federal,
possuem experiência acumulada e legitimidade no partido para ocupar
cargos e definir os rumos da politica, além de construírem o conteúdo da
política nacional, em grande parte, com base nas experiências locais.
Por outro lado, a experiência de gestão fortaleceu a militância que se
encontrava em espaços de discussão da gestão, trocavam informações, e o
conhecimento de gestão acumulado. O fato de serem reconhecidas no
partido e estarem organizadas no Setorial faz com que possuam condições
de realizar o transito para o governo federal. As experiências locais
favoreceram também a formação de quadros dentro do partido e deram a
essas militantes uma visibilidade como gestoras, ao mesmo tempo em que
davam visibilidade à política de assistência social dentro do partido. Nesse
sentido, podemos afirmar que as militantes passam a ser conhecidas como
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especialistas da assistência social, ao mesmo tempo em que exercem
militância política e experiência de gestão.
Com isso, afirmamos que as experiências locais são fundamentais
para dar a essas militantes a legitimidade de pleitear espaço no governo
federal e levar o projeto politico da assistência social para o âmbito federal.
Neste caso, duas esferas se complementam – a mobilização política e o
conhecimento técnico. O sistema único que se desenha em 2005 está
absolutamente inspirado nas experiências locais – vide, especialmente, as
experiências de Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo – e foi viabilizado
por meio da mobilização das militantes dentro do partido.
Considerações finais
Esse estudo se concentrou em analisar a trajetória das militantes da
assistência social no PT apresentando dados relativos aos trânsitos
institucionais ocorridos nas experiências de gestão local e seus impactos
para a construção de uma proposta de política nacional.

Os resultados

mostram que, em todos os casos, os trânsitos institucionais se dão por meio
da mediação institucional do PT: as militantes – inclusive por pautar a
discussão acerca da política dentro do partido – são quadros profissionais
aptos a assumir a gestão quando o partido vence as eleições, em virtude da
especialização acadêmica, do acúmulo de experiências e conhecimento que
cada uma delas trazia em relação à assistência social.
Os resultados também evidenciam que mantendo-se, também, como
militantes partidárias, construíram dentro do partido uma rede de gestores
que foram construindo/ implantando a política de assistência social nos
municípios – essas experiências tiveram influência decisiva quando o partido
foi eleito para o executivo federal, tanto em termos das estratégias que essas
militantes traçaram internamente, no partido, para levar seu projeto ao
Estado, como na influência que as experiências locais tiveram no desenho da
política nacional. Buscamos mostrar de que forma as experiências locais
influenciaram a política nacional e o papel do partido como aglutinador
dessas experiências, na medida em que congregava gestoras/militantes
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como referências no partido para a política de assistência social,
especialmente por meio do Setorial Nacional de Assistência Social.
Como afirmam Abers e von Bulow (2011), movimentos sociais têm
muitas vezes buscado, com o intuito de influenciar políticas, maior presença
de ativistas dentro do próprio Estado. As trajetórias apresentadas neste
capítulo evidenciam, neste sentido, que a presença de ativistas no Estado
constituiu uma estratégia para influenciar a política de assistência social.
Por fim, é importante destacar que os trânsitos institucionais, no caso
deste movimento, são anteriores ao governo Lula e criam condições para os
trânsitos no governo federal: por um lado, engendram a formação de quadros
dentro do partido; por outro, as gestões locais funcionam como “laboratórios”,
onde experiências de governo são “testadas” e passam a se constituir, mais
tarde, como referências para o que virá a ser a política nacional.
Argumentamos, com isso, que o partido teve um papel fundamental como
espaço que aglutina experiências da política em questão e de estratégia para
as militantes que construíram, ao longo dos anos de experiência na gestão
local, propostas que influenciariam decisivamente o SUAS, criado em 2005.
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II Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas.
27 a 30 de abril de 2015, UNICAMP, Campinas, SP.

Seminário Temático 09 – Políticas públicas e partidos políticos

O PT e a Política LGBTT no Brasil: uma investigação histórica.

Guilherme Efraim Vergili (UFSCar)
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INTRODUÇÃO
Seja em decorrência da ampliação da luta simbólica, da atuação e/ou da
visibilidade que o movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais - LGBTT alcançou nas ultimas décadas; a temática da Diversidade
Sexual vem ganhando cada vez mais destaque no âmbito político e da
formulação de políticas públicas no Brasil. Inicialmente restritas ao setor de
saúde pública, apenas recentemente essas políticas avançaram para o
tratamento de questões mais amplas vinculadas a uma perspectiva de direitos
humanos (CARMONA, PRADO, 2009; CARRARA, 2010), como o combate a
homofobia e o reconhecimento da união estável homoafetiva. Esta mudança
aconteceu, precisamente, em meados dos anos 2000, momento no qual o
Partido

dos Trabalhadores ascendia

a

Presidência

da

República,

e

estabeleceu, em um primeiro momento, um melhor dialogo do Estado com os
movimentos sociais na produção de políticas públicas.
Uma observação inicial pode atribuir isso ao fato de o PT,
historicamente, possuir fortes vínculos com os movimentos sociais e
organizações da sociedade civil. Isso porque as suas origens correspondem a
um primeiro partido político nacional elaborado “de baixo”, isto é, sem que se
tenha originado de dentro ou por iniciativa do Estado (MOISES, 1986;
RIBEIRO, 2014); o que faria a ligação com a sociedade civil ser algo eminente
mais forte nele, do que em outros partidos políticos. Porém deve-se atentar ao
fato de que, globalmente, a partir do final do século XX há uma multiplicação de
novos atores sociais que expandiram as questões políticas para além do
conflito capital/trabalho, no qual por muito tempo os partidos políticos se
estruturaram (DEHESA, 2007; MARQUES; D’AVILA, 2010). De tal modo, que
se passa a existir demandas sociais latentes necessitando de representação,
emancipação e participação. No Brasil, por causa do regime autoritário, se
atrela a esses atores a introdução de uma nova consciência a cerca de direitos
e de exercimento da cidadania, aglutinados nos chamados novos movimentos
sociais (DOIMO, 1995).
Como os movimentos representavam também uma contestação a uma
ordem socialmente imposta, um importante ponto de intersecção dele com os
partidos de esquerda pode ser estabelecido. Neste sentido, ao discorrer sobre
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a homossexualidade e a esquerda na América Latina, James Green (2003)
afirma que os primeiros grupos ligados à questão tiveram entre os seus
fundadores membros com formações esquerdistas. No entanto a inserção do
movimento LGBT, que se estruturou politicamente na crítica de costumes
socialmente construídos sobre papeis de gênero e sexualidade(s), nesses
partidos políticos custou a acontecer. Até pelo menos a redemocratização,
ativistas do movimento que tentavam se aproximar da esquerda quando não
enfrentavam preconceitos presentes na sociedade, como o argumento de que
a homossexualidade era uma doença; encaravam entraves ideológicos para o
reconhecimento da legitimidade de sua atuação (DEHESA, 2007).
Sem nos aprofundarmos em uma discussão ideológica partidária, os
marxistas da época consideravam a homossexualidade uma representação da
decadência burguesa ou algo inferior à luta de classes (DEHESA, 2007;
D’AVILA, 2010; GREEN, 2003). Nesse cenário, a Convergência Socialista,
atual PSTU, e o incipiente Partido dos Trabalhadores foram exceções e
seguiram uma tendência trotskista, presente na Europa e Estados Unidos, de
estabelecer

vínculo

com

os

movimentos

sociais

(DEHESA,

2007).

Organizações desses países chegaram inclusive a elaborar modelos e
diretrizes teóricas no sentido de legitimar grupos interessados em realizar algo
parecido na América Latina (GREEN, 2003). Assim, a Convergência Socialista
no começo de 1978 organizou frações internas e participou do emergente
movimento LGBTT brasileiro. Essa relação pode explicar a maior abertura do
PT para com o movimento, e corresponde “as bases para a consolidação de
colisões e alianças táticas”, posteriormente, desenvolvidas na década de 1990
(GREEN, 2003, p. 35).
Fruto da resistência simbólica do operariado à ditadura militar, o PT é
resultado de um amplo processo de afronta às políticas das classes
dominantes consignadas pelo Estado (MOISES, 1986). Ele aglomerou várias
organizações de esquerda e setores da sociedade civil em direção a
constituição de um partido de massas (DEHESA, 2007). Essa diretriz ficou
explicita ao longo de todo o discurso1 de Luís Inácio “Lula” da Silva durante a
Primeira Convenção Nacional do partido, em 1981, demonstrando também o
1 Disponível por completo em: http://www.fpabramo.org.br/uploads/discursodelula1convecao.pdf
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seu comprometimento em defender o respeito à população LGBTT, algo até
então inédito dentro da representação partidária.
Reconhecendo, assim, o pioneirismo que PT teve em relação ao
movimento LGBTT e a defesa de suas demandas dentro da arena política,
resultando no desenvolvimento de políticas públicas; será apresentada a seguir
uma contextualização histórica sobre como isso aconteceu. O ponto de partida
é a redemocratização, por se entender que é a partir dela que o movimento
passa a atuar de modo mais pragmático, embora houvesse um significativo
cenário de crise dos movimentos sociais. Desse modo, a primeira seção
apresenta às interações entre movimento e partido até a chegada de Lula na
presidência da república. Como mudanças governamentais são os momentos
mais propícios para a entrada e saída de questões na agenda governamental,
a segunda seção propõe-se a tratar os contornos que a política LGBTT, ou de
diversidade sexual2, tomou durante os dois mandatos subsequentes. Enquanto
a terceira seção trata das recentes perspectivas dessa política em âmbito
nacional com o primeiro governo de Dilma Rousseff, para que na conclusão
possa ser traçado um balanço geral capaz de demonstrar se a política de
diversidade sexual é resultado da influência direta do PT na sua formulação.
I.

ASTRÊS ONDAS DE POLITIZAÇÃO DO MOVIMENTO LGBTT

Concomitantemente com a criação do PT, o movimento LGBTT
brasileiro, então chamado Movimento Homossexual Brasileiro, também se
articulava politicamente, caracterizando a primeira onda do movimento
(GREEN, 2000). Isso pode ser associado ao cenário político da época, que
contava com o bloqueio dos canais de participação e de pleno exercicimento
da cidadania pelo regime autoritário. O que fez com que os movimentos sociais
preenchessem certo espaço vazio no exercimento da oposição política ao
regime. Contudo para compreender os caminhos que levaram o movimento
LGBTT a possuir uma estreita relação com o PT na pós-redemocratização é
necessário conhecer um pouco da sua história.
2 Na literatura que trata do tema não há um consenso sobre qual é o melhor termo a ser utilizado.
Contudo comumente se utiliza a sigla “LGBTT” quando se procura fazer referência à atuação política
propriamente dita, enquanto o termo “Diversidade Sexual” diz respeito a aspectos mais subjetivos e de
sociabilidade e expressão sexual.
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A literatura especializada aponta os primórdios do movimento ainda na
década de 1940, quando redes de sociabilização homossexual começaram a
existir. Tais redes funcionavam como um espaço seguro para a livre expressão
sexual, se expandindo principalmente após a segunda guerra mundial e são
relacionadas fortemente ao processo de industrialização e expansão dos
centros urbanos (GREEN, 2003). O que representa esse momento é a
fundação do grupo SOMOS em São Paulo e a criação do jornal Lampião da
Esquina, que discutiam a questão da homossexualidade (GREEN, 2000;
SANTOS, 2014) Todavia a primeira onda do movimento LGBTT, que
corresponde a uma politização dele, estabeleceu um contraponto a tais redes
de sociabilização ao interpretar que elas acabaram por delimitar uma espécie
de gueto aos homossexuais.
Assim, o foco central da atuação neste momento era a desconstrução de
estereótipos e hierarquias sociais sobre de gênero e sexualidade, assumindo
um discurso em prol da identidade homossexual e de refração a partidos
políticos e ao Estado (SANTOS, 2014). O movimento compartilhava de um
mesmo espírito revolucionário presente em outros movimentos que também
emergiram na época. A contestação social era algo latente na sociedade, e fez
com que:
“Em meados da década (de 1970), no entanto, a
combinação de dificuldades economias e uma
oposição ao governo forjada por estudantes e um
ressurgente movimento dos trabalhadores mudou o
balanço de poder no país.” (GREEN, 2003, p. 31).
Percebendo um conflito cada vez mais inevitável, os militares articularam
um processo de abertura política lenta e gradual nos anos de 1977 e 1981, que
acabou dando um fôlego ainda maior para que os novos movimentos sociais
emergissem. Contudo a redemocratização do Estado apresentou paradigmas
distintos para o PT e para os movimentos sociais. Enquanto o partido
experimentou uma ampliação da sua atuação e inserção política, uma vez que
o sistema bipartidário passou a ser multipartidário o que permitiu a ele se
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inserir na arena política de maneira institucionalizada, os movimentos sociais
experimentaram um cenário de crise.
Não que a legitimidade ou importância de sua representação perdessem
espaço, mas ocorre que os movimentos estavam tão calcados na ideia de
espontaneidade que isso os levou a questionar o discurso que faziam sobre si
mesmos (CARDOSO, 2004). A redemocratização acabou ceifando diretamente
a atuação dos movimentos sociais, que estava atrelada ao papel de fazer
oposição

política

à

ditadura.

Assim,

estabelecer

laços

e

trabalhar

conjuntamente com o Estado nos novos canais de participação que foram
criados era um grande desafio (CARDOSO, 2004).
Com o avento da AIDS, taxada como uma epidemia gay, essa crise se
intensificou ainda mais no movimento LGBTT, de forma que na sua segunda
onda a doença ira assumir uma grande relevância na sua agenda. Os ativistas
se viram, assim, forçados a elaborar respostas para um “inimigo” maior que o
regime autoritário ou as hierarquias de gênero e sexualidade(s). De modo
geral, neste momento há um aumento da visibilidade pública da questão
homossexual e uma desarticulação política caracterizada por uma diminuição
significativa do número de grupos ligados à questão (GREEN, 2000, FACHINI,
2009; SANTOS, 2014).
Muitos dos ativistas passaram, então, a atuar diretamente no combate a
AIDS

por

meio

da

educação,

prevenção

e

assistência.

Como

a

redemocratização permitiu novas formas de organização, alguns deles
originaram os primeiros grupos institucionalizados do movimento, ou em outras
palavras, nas suas primeiras organizações formais (GREEN, 2003; FACHINI,
2005). Neste sentido, especificamente dois grupos merecem destaque, o
Grupo Gay da Bahia e o Triangulo Rosa de Minas Gerais. Muito embora não
existisse uma consistente rede de atuação política em nível nacional, tais
grupos desempenharam um importante protagonismo político na época. Dois
exemplos disso são a campanha nacional, coordenada pelo Grupo Gay da
Bahia, para retirar a homossexualidade do código de doenças do Instituto
Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS e a articulação
encabeçada pelo Grupo Triângulo Rosa que defendia a inclusão do termo
orientação sexual no artigo 5º que proíbe a discriminação por origem, raça,
sexo e cor.
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Este último contou com o apoio de vários parlamentares situados na
esquerda, mas foi levada a votação pelo deputado constituinte José Genoíno
do PT de São Paulo, e mesmo que não tenha sido aprovada representa o
primeiro expoente da relação do partido com o movimento LGBTT no campo
político. Pois, além disso, desde então o combate à discriminação passou a
pertencer à agenda do movimento. Contudo essa experiência ainda não
apontava que todos os setores do partido haviam recebido o movimento, na
medida em que ainda havia a dificuldade de “vincular a luta pela livre
orientação sexual às demandas da esquerda” (SANTOS, 2014, p. 11), esse
obstáculo só foi transposto no começo da década seguinte.
Os anos de 1990 correspondem ao surgimento da terceira onda do
movimento, a qual o delimitou na maneira como é conhecido atualmente.
Sendo assim, o seu sujeito político se tornou mais complexo, na medida em
que outros setores dele passaram a revindicar demandas e a realizar encontros
próprios. As travestis que foram mais fortemente impactadas pela AIDS, até
hoje o expoente do movimento que sofre uma maior discriminação e violência,
foram incorporadas na metade da década; assim como transexuais, enquanto a
organização de grupos lésbicos começa em 1996 (FACCHINI, 2006).
Nessa onda houve também uma significativa profissionalização de
ativistas em decorrência do modelo de combate à AIDS adotado no país, que
contou com organizações não governamentais e projetos de prevenção
(AGUIAO; VIANNA; GUTTERRES, 2014). Isso gerou um acúmulo de
experiências e fomentou a criação de grupos formalmente estruturados no
modelo de ONGs no financiamento das atividades do movimento. Além da
ampliação de sua rede de relações à medida que novas formas de
organizações, grupos religiosos, acadêmicos, entre outros, começaram a se
formar. Isso possibilitou que o movimento se inserisse na lógica políticopartidária e configura-se como um significativo grupo de pressão. Essa
permeabilidade no movimento fez com setoriais no interior dos partidos fossem
criadas tanto na esquerda quanto na direita, o que acarretou uma multiplicação
de proposições de leis e legislaturas pró-LGBTT. Ou seja, na terceira onda do
movimento há um fortalecimento cada vez maior de sua ação.
O PT que já correspondia à primeira legenda que trouxe candidaturas
em prol do segmento na década anterior, foi um dos primeiros a abrir espaço
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para o movimento ao criar, em 1992, o seu Núcleo de Gays e Lésbicas. Um
reflexo disso é a candidatura de Lula para a Presidência da República em
1994, que apresentou ao todo treze pontos que de algum modo beneficiavam a
população LGBTT. E avançou ainda mais em 2001 ao criar a setorial LGBTT do
partido em nível nacional, assim como a secretaria de Movimentos Populares,
dando maior voz aos militantes no programa partidário (DEHESA, 2007).
Mas se o movimento durante muito tempo atuou de maneira
descentralizada, isto é, sem uma diretriz nacional, a partir da terceira onda
essa perspectiva se altera. Pois em 1995 foi fundada a sua primeira rede de
atuação em larga escala territorial, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e
Transgêneros – ABGLT. Considerada hoje a maior rede LGBTT na América
Latina, a ABGLT no decorrer da década de 90 deu origem a outras redes
ligadas a demandas especificas o movimento, e desde então promove uma
série de ações políticas na sensibilização de questões vinculadas a diversidade
sexual. Como por exemplo, a sua mobilização na conscientização da opinião
pública e parlamentares, em favor da aprovação do projeto de lei 1151 de
1995, sobre o reconhecimento da parceria civil homoafetiva, cuja autoria é de
Marta Suplicy do PT de São Paulo. E a realização de paradas do orgulho
LGBTT por todo o país, que além da agenda governamental por meio de apoio
direto na sua realização também conseguiu capitalizar atenção da agenda
sistêmica, ou agenda pública, e agenda midiática.
Fato é que a diversidade sexual passou a concentrar cada vez mais
atenção pública, política e mercadológica no país, esta ultima instância embora
não discutida neste texto corresponde a uma ampla segmentação de mercado;
que juntas tornaram viáveis a formulação de políticas públicas identitárias
(FACCHINI, 2006). Mas embora o primeiro Programa Nacional de Direitos
Humanos, de 1996, inove ao delimitar pela primeira vez o segmento
homossexual como público-alvo de ações específicas da administração pública
(CARMONA, PRADO, 2009; CARRARA, 2010), as políticas públicas LGBTT no
país ficavam circunscritas apenas à saúde pública, como estratégia de
prevenção a AIDS. Essas políticas somente a partir da primeira década de
2000, junto à ascensão do PT a presidência, começaram a apresentar uma
perspectiva de direitos humanos, com o movimento LGBTT auxiliando na sua
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construção e muitas vezes assumindo a gestão delas (AGUIAO; VIANNA;
GUTTERRES, 2014).
II.

DE SAÚDE PUBLICA PARA DIREITOS HUMANOS

Desde que o movimento LGBTT brasileiro surgiu no final da ditadura
militar o PT se tornou uma referência para os seus ativistas, pois durante muito
tempo ele foi um dos primeiros, senão o único, a dar espaço para a questão da
diversidade sexual na sua agenda. Não por acaso, a maioria das lideranças do
movimento possuem filiação ou um forte vinculo com o partido, o que gerou em
2002 grandes expectativas com a eleição de Lula. Nos últimos 10 anos a
temática havia ganhado uma importante visibilidade e se esperava que
políticas públicas mais eficazes em atender as demandas do movimento
fossem formuladas.
É evidente que a partir de então as políticas LGBTT têm um salto no
país, às primeiras medidas do governo petista, neste sentido, são a criação do
Conselho Nacional de Combate a Descriminalização e a atribuição de status
ministerial à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República, em 2003. Uma ação governamental que sintetiza bem a esse
período de redesenho da política é o segundo Programa Nacional de Direitos
Humanos. Como dito anteriormente até então a política LGBTT era
estritamente restrita a saúde pública, a partir desse programa ela avança para
uma perspectiva de direitos humanos, de fato.
Ele apresentou um conjunto de dezenove ações pragmáticas que de
alguma maneira beneficiavam a população LGBTT, que podem ser divididos
em oito eixos temáticos e atendiam parte das demandas do movimento, como
o estimulo a adoção e a programas estatuais e municipais de cidadania; o
apoio a programas de capacitação profissional sobre discriminação nas áreas
de segurança pública, educação e saúde e a inclusão de instâncias legais para
atendimento de casos de homofobia. Outro ponto importante do programa é a
previsão de políticas públicas de promoção social e econômica LGBTT no
mercado de trabalho e o levantamento junto a dados dos censos sobre tal
população. Além do apoio a leis de redesignação de sexo, mudança de registro
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civil, criminalização da homofobia e campanhas especifica de prevenção a
AIDS aos LGBTT.
Se tratando da formulação de políticas públicas, o movimento apenas
conseguiu influencia-las, no sentido de atender as suas demandas mais
efetivamente, quando o PT atingiu o mais alto posto do poder político nacional.
Assim, o Programa Brasil sem Homofobia de 2004, foi o maior expoente até
então das políticas destinadas ao segmento, que incentivou medidas de caráter
transversal e intersetorial no trato da questão LGBTT e segue diretrizes
traçadas no II PNDH. O BSH descentralizou as suas ações entre os entes
federativos, por meio do apoio a projetos de fortalecimento de ONGs,
capacitação

de

profissionais

e

representantes

do

movimento,

e

da

disseminação de informações sobre direitos humanos e incentivos à denúncia
a sua violação.
Inicialmente proposto no Encontro Brasileiro de Gays Lésbicas
Bissexuais e Travestis de 2003, o “Brasil Sem Homofobia” foi formulado por
meio de um amplo grupo de trabalho que dialogou diretamente com ministérios
do governo federal e a sociedade civil organizada (FACCHINI, 2009; AGUIAO;
VIANNA; GUTTERRES, 2014). E no que diz respeito a esses atores, a I
Conferência Nacional GLBT, em 2008, caracterizou-se como sendo o “mais
amplo processo político relativo a tais grupos de que se tem notícia”
(CARRARA, 2010, p. 141-142). A realização da conferência foi um marco para
essas politias ao utilizar instrumentos de negociação direta do governo com o
movimento social.
Nesse mesmo ano teve inicio um amplo e cuidadoso processo de
revisão dos Programas Nacionais de Direitos Humanos, fundamentado na
realização da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos. A diferença do
terceiro PNDH em relação aos anteriores consiste em uma metodologia
participativa que contou com encontros prévios nos estados e áreas distritais, e
ainda se baseou em Conferências setoriais ligadas ao tema, planos e
programas anteriores, tratados internacionais em que o Brasil havia sido
signatário e recomendações da Organização das Nações Unidas. Algumas das
demandas levadas anteriormente pelo movimento LGBTT no II PNDH
continuaram foram novamente abrangidas como campanas de prevenção e
combate a homofobia.
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No entanto pode-se dizer que ações ainda mais pragmáticas foram
estipuladas, contabilizando um total de vinte e três destinadas à população
LGBTT. Nelas destacam-se o atendimento a demandas de travestis e
transexuais no eixo de saúde ao destinar serviços de saúde básicos, a garantia
do uso do nome social como ação afirmativa no governo federal e no tema
segurança pública ao incluí-las no, então previsto, Sistema Nacional de
Atendimento as Vitimas de Trafico de Pessoas. Mas também a regulamentação
de visita intima à população carcerária LGBTT, a criação de redes de proteção
dos direitos LGBTT a partir de centros de referência e núcleos de pesquisa em
universidades, a inclusão nos sistemas de serviços públicos de famílias
homoparentais e a exigência em projetos financiados pelo governo de
estratégias não discriminativas.
Em 2010 o Conselho Nacional de Combate à Discriminação é alterado,
por decreto presidencial, para Conselho Nacional de Combate à Discriminação
e Promoção da Cidadania e Direitos LGBTT, lançando, posteriormente, o Plano
Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBTT. Evidencia-se
que o Plano Nacional, o Conselho Nacional e a coordenação LGBTT na
Secretaria de Direitos Humanos juntos formam um tripé da cidadania na esfera
federal (AGUIAO; VIANNA; GUTTERRES, 2014). Representando um processo
que proporcionou a criação de novas estruturas administrativas ligadas à
temática LGBTT, fortalecendo e descentralizando o tema pelos entes
federativos.
Assim, fica evidente o comprometimento do partido no poder executivo
em tratar a questão LGBTT de modo amplo e a atender as demandas do
movimento social não só na implantação de políticas, como abrindo espaço
institucional para a formulação conjunta delas. No entanto no que tange o
poder legislativo, isto é, a esfera capaz de trazer efetividade a elas por meio do
respaldo legal, as coisas foram um pouco diferentes. As conquistas do
movimento aconteceram3, neste sentido aconteceram via judiciário, como a
resolução do Supremo Tribunal Federal sobre o casamento homoafetivo. Pois
embora haja, há tempo considerável, um protagonismo do PT em relação às
demandas LGBTT no legislativo, ele ainda não conseguiu que leis capazes de
3 Pelo foco do presente texto ser, justamente, a relação do Partido dos Trabalhadores com o
movimento LGBTT, não será disposto sobre o poder judiciário.
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assegurar direitos e políticas públicas a essa população fossem aprovadas em
caráter nacional.
Para além da atuação do Poder Executivo, houve um grande trabalho do
movimento LGBTT em prol da sensibilização, candidaturas LGBTT ou de
aliados e proposição de projetos de lei. O que resultou em 2003 na formação
da Frente Parlamentar Mista pela Livre Expressão Sexual, renomeada, em
2007, de Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTT. Entre os projetos de lei
defendidos pela Frente há a convergência de seis grades temas que dialogam
com a agenda do movimento, sendo eles: criminalização da homofobia,
respeito à orientação sexual, união civil, uso do nome social, realização de
eventos públicos, saúde e previdência (MARQUES; D’AVILA, 2010).
Vera Lúcia Marques e Paulo D’Ávila (2010) realizaram um consistente
levantamento no ano de 2007 sobre a capilaridade dos partidos políticos em
nível nacional às demandas do movimento LGBTT. Os autores ao analisarem
estatutos, organogramas e programas políticos constataram que em todos eles
não há um afastamento de valores e pressupostos amplamente difundidos na
sociedade. Aquilo que os diferenciava era justamente o envolvimento individual
de parlamentares com a questão LGBTT.
Sendo assim, os parlamentares que mais se aproximavam das
demandas do movimento eram os de esquerda e que em algum grau possuem
um histórico de interação com ele desde a sua segunda onda. O maior número
de envolvidos era o do PT, somando sessenta e sete, no entanto, se
comparados o numero total de parlamentares com o de membros da Frente, o
PSOL seria o de maior afinco com a questão LGBTT, seguido do PC do B e do
PT (MARQUES; D’AVILA, 2010). Por fim a Frente encontrou entraves para a
conquista efetiva de direitos a população LGBTT, à medida que outros grupos
de parlamentares se dispuseram a minar os seus trabalhos, sobretudo os
pertencentes à bancada conservadora.
III.

DILMA ROUSSEFF E O CONTEXTO POLITICO

No final do governo Lula a oposição e setores conservadores do
Congresso Nacional começaram a tomar fôlego, reconquistando aos poucos a
inserção eleitoral perdida no começo dos anos 2000. Em muito se discute se
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isso foi um reflexo direto das mudanças ocorridas no interior do Partido dos
Trabalhadores e da ampla divulgação da mídia de escândalos de corrupção
envolvendo o partido. No entanto, se percebe uma ligeira queda nos estratos
tradicionais de apoio ao partido e uma ruptura na correlação entre os votos do
PT e de Lula, evidenciado nas eleições de 2006 (SINGER, 2010). De modo que
o primeiro mandato de Dilma Rousseff, em 2010, é em grande parte, atribuído
à atuação direta de Lula na mobilização do seu eleitor para escolhê-la como a
sua sucessora. Pois uma candidata, até então, desprovida de carisma político e
pouco conhecida do eleitor em geral, conseguiu na primeira vez em que
concorreu às eleições obter “uma pontuação muito próxima a de Lula”
(ANDERSON, 2011, p. 45).
Esse cenário de crise partidária e o aumento da influência da oposição,
que começou a se alinhar com setores conservados do congresso, irão
delimitar os desdobramentos da política LGBTT no país. Não que ela tenha
deixado de existir, afinal logo no primeiro ano de mandato de Dilma, há a
criação do módulo LGBTT para o Disque 100, conhecido como Disque Direitos
Humanos, de denúncia de violações de direitos; a divulgação do Primeiro
Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil. Mas o contexto político e
institucional irá determinar a maneira de como a questão passou a ser tratada.
O subsequente veto presidencial ao kit anti-homofobia, apelidado pela
bancada conservadora como “kit gay”, mostra como o jogo político se
desenhou desde então e verberou diretamente na do partido junto ao
movimento LGBTT. Assim como o não lançamento o II Plano de Promoção dos
Direitos Humanos LGBTT. Neste sentido, a II Conferência Nacional, de 2013,
que foi marcada por protestos e experimentou um esvaziamento significativo na
participação (AGUIAO; VIANNA; GUTTERRES, 2014). A Conferência que
anteriormente tinha recebido grande atenção por parte do governo federal, Lula
inclusive chegou a participar da sua sessão de abertura, representa a perca de
espaço da questão LGBTT no governo petista.
É sabido que isso aconteceu em decorrência de uma troca de apoio
político com representantes de grupos religiosos ainda durante a campanha
eleitoral. Mas a afirmação de Dilma dada à imprensa de que não permitiria o
governo realizar propaganda de opções sexuais, inflou um descontentamento
ainda maior no movimento como um todo. Não só porque sinalizou que a
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questão LGBTT não teria prioridade em seu governo, mas também por ir na
contramão de uma revindicação histórica do movimento, que nas décadas de
1980 e 1990 lutou para que o termo orientação sexual fosse amplamente
utilizado como forma de diminuir o preconceito, a discriminação e a violência
(FACCHINI, 2006). Paradoxalmente em 2013, foi criado o Sistema Nacional de
Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra LGBTT, é incluído o
nome social no cartão do Sistema Único de Saúde, bem como mudanças nele
para incluir o atendimento a pessoas trans por meio de terapia hormonal,
cirurgias e outros procedimentos; e há o reconhecimento de direitos de casais
homoafetivos no serviço público federal.
Durante a campanha eleitoral de 2014, em muito foi discutido, inclusive
nos debates televisivos, se o PT teria realmente se afastado dos movimentos
sociais, os quais historicamente dispunham de uma estreita relação, entre eles
o movimento LGBTT. Alguns temas que costumeiramente são tratados de
maneira amena ganharam grande atenção, entre eles a questão LGBTT no
caso tratada por meio da criminalização da homofobia, alçada a debate pelo
movimento desde as eleições de 2006. Isso porque a candidata Marina Silva
do PSB, havia anteriormente divulgado um programa de governo que atendia
parte significativa das demandas do movimento LGBTT, porém logo após o
descontentamento da bancada evangélica e manifestação pública do Pastor
Silas Malafaia, retirou quase todos os pontos que diziam respeito à questão
LGBTT. Em seguida a candidata Luciana Genro do PSOL conduziu as
discussões presidenciais para a trans e homofobia, forçando os demais
candidatos a se posicionarem publicamente a respeito do tema. Dilma passou,
então, a declarar que era a favor da criminalização homofobia e que a tornaria
questão primordial em seu governo.
Passado o período eleitoral, e a vitória de Dilma, o contexto político
polarizado e de intensa disputa política dele, parece ser o tom dos próximos
anos. Neste sentido, a atenção e o desenvolvimento da questão LGBTT irá ter
pelo executivo parece depender diretamente dos desdobramentos do embate
entre diferentes grupos de pressão, ou interesse, na arena política.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendendo que o principal agente na formulação de políticas públicas é
o governo, e que ele possui papel de destaque neste processo, as relações e
tensões existentes no âmbito partidário acabam por demandar uma maior
compreensão a cerca dos seus efeitos. David Easton entendia que as políticas
públicas são o resultado de um conjunto de inputs recebido pelo governo, os
quais são oriundos de partidos políticos, mídia e grupos de interesse (SOUZA,
2007; JAN; WEGRICH, 2007). No entanto, há correntes teóricas que atribuem
graus de influência distintos aos partidos na formulação de políticas.
Stefaan Walgrave, Frédéric Varone e Patrick Dumont, (2006), concluíram
que em termos de prioridades políticas em cenários estáveis o modelo de
partido, programas partidários e de acordos governamentais são indicadores
consistentes da atenção legislativa que uma questão receberá durante o
mandato. Porém em cenários políticos dinâmicos ou instáveis, pressões
externas ao partido no poder, como pressão parlamentar, cobertura da mídia e
até mesmo protestos de rua; possuem um melhor desempenho em indicar qual
o grau de atenção que uma questão irá receber. (WALGRAVE; VARONE;
DUMONT, 2006).
Em Agendas e instabilidade em Americana Política, Frank Baumgartner
e Bryan Jones (1993) afirmam que longos períodos de estabilidade em uma
política são alternados por curtos períodos de mudanças políticas intensas.
Essas mudanças políticas são essencialmente abruptas, tal que mudanças
políticas são dificilmente previsíveis. Neste sentido, a política LGBTT que é
originária da passagem do ano 1980 para 1990, experimentou um longo
período de estabilidade até o começo dos anos 2000. Isso fica evidente no fato
que são nestes dois pontos históricos que a política se transforma, ou a
questão LGBTT é redesenhada, para uma perspectiva de direitos humanos.
Entretanto a maneira de como os formuladores de política e demais atores de
influência nesse processo como um determinado partido, irá atuar depende
necessariamente do contexto institucional no qual ele se insere.
O trabalho de sensibilização de parlamentares e opinião pública,
agremiação de aliados e a sua organização em redes nacionais e
internacionais, mas também no interior do Estado, feito pelo movimento LGBTT
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desde a sua reestruturação, corresponde à consolidação de uma advocacy em
prol da defesa de suas demandas.
“Eventuais conquistas no terreno jurídico possuem
feitos práticos e simbólicos significativos no universo
difuso da “batalha cultural” pelas mudanças na
“visão de mundo” de uma sociedade (...) estratégias
políticas

que

envolvem

redistribuição,

reconhecimento e interlocutores diferenciados são
requeridos,

entre

eles

os

partidos

políticos”

(D’AVIDA, 2010, p. 91)
Recentemente o governo Dilma a questão LGBTT veio sendo utilizada
como “moeda de troca” na medida em que setores conservadores da
sociedade ganharam força política. Mas observando o histórico da política a
atuação do movimento social e o desempenho do PT na proposição de
políticas sinaliza que o partido talvez não exerça influencia direta e definitiva
sobre essa política, a atuação do movimento LGBTT foi e continua sendo
primordial para as suas conquistas. No estudo em políticas públicas, outros
atores são fundamentais para a tradução de estímulos externos, imagens,
soluções, preferências e interesses – “nem atores individuais, nem os partidos
são mestres do jogo” (WALGRAVE; VARONE; DUMONT, 2006, p. 1023).
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1. Introdução
Após mais de 20 anos de governos militares, a redemocratização brasileira 1
caracterizou-se como um período de grande efervescência política, em que os
debates centravam-se na construção de uma nova Constituição Federal. Gerada
através de uma Assembleia Constituinte, a Constituição de 1988 é fruto de um rico
processo participativo responsável por inaugurar um novo período no que diz
respeito à participação política no Brasil, estabelecendo diversos preceitos
constitucionais relacionados à participação social (Avritzer, 2009) e reestabelecendo
os partidos políticos e a competição política-eleitoral (Huntington, 1991).
Em primeiro lugar, no que diz respeito ao impulsionamento de práticas
participativas a partir de 1988, o Brasil destaca-se, no mundo, pelo seu elevado grau
de “experimentalismo democrático” (Pogrebinschi et al, 2010) em relação à criação e
ao desenvolvimento de diversas instituições participativas à democracia (Avritzer,
2009). Da gestação do Orçamento Participativo (OP) de Porto Alegre, em 1989, à
promulgação da Política Nacional de Participação Social (PNPS) e do Sistema
Nacional de Participação Social (SNPS), em 2014, o fato é que nos últimos 25 anos
diversas formas de participação vêm se tornando a cada dia mais relevantes nos
governos municipais, estaduais e federal, consolidando a participação social como
um aspecto constitutivo da democracia brasileira (Pogrebinschi, 2012a).
Em segundo lugar, em relação ao reestabelecimento dos partidos políticos,
em que antigos partidos retornaram à legalidade e novos partidos foram criados,
destaca-se a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980. Desde a sua
fundação, o PT vem sendo um objeto de estudos de destaque nas Ciências Sociais 2
e fundamental para a compreensão das transformações pelas quais o Brasil vem
passando, comprovando a célebre frase de Antonio Gramsci de que “escrever a
história de um partido significa escrever a história geral de um país a partir de um
ponto de vista monográfico” (Gramsci, 2000: 87).
A diversidade nos estudos relacionados ao PT é tão grande quanto os
diversos sentidos e interpretações que são conferidos sobre o seu papel na
democracia brasileira. Este trabalho tem como objetivo analisar o protagonismo do
PT a partir de um de seus aspectos: a participação social. Argumenta-se que, ainda

1

Segundo Avritzer (2009), a redemocratização brasileira diz respeito ao período entre 1974 e 1988.
Ver “Partidos dos Trabalhadores: Bibliografia Comentada (1978-2002)” (2014), organizada pela
Fundação Perseu Abramo. Disponível em:
http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/pt_bibliografia_1ed.pdf. Acesso em 27/09/2014.
2
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que diversos atores políticos e sociais devam ser considerados para esta análise, o
PT possui um papel central na efetivação da participação social no país, sendo
pioneiro não apenas na experimentação, mas também na sua institucionalização no
ciclo de políticas públicas e nos programas governamentais das administrações
públicas em todo o território nacional
Para o desenvolvimento deste argumento, este trabalho será dividido em
duas partes, responsáveis por realizar: 1) um balanço da participação política no
Brasil após o estabelecimento da Constituição de 1988, destacando-se, além da
consolidação e da estabilização da competição política-eleitoral, o desenvolvimento
e a ampliação de formas participativas e deliberativas de democracia; 2) uma análise
do protagonismo petista em relação ao desenvolvimento da participação social,
destacando-a como um aspecto fundamental não apenas de seu programa político,
mas de suas experiências administrativas municipais, estaduais e, em especial,
nacional, a partir de 2003, com a chegada de Lula à Presidência da República.

2. Um Balanço da Participação Política no Brasil pós-1988
Com o reestabelecimento da democracia e a promulgação da Constituição
Federal de 1988, dois aspectos podem ser identificados em relação à inclusão e à
participação política da população: de um lado, a consolidação e a estabilização da
competição política-eleitoral e, de outro lado, o desenvolvimento de formas
participativas e deliberativas de democracia. No que diz respeito à criação de
inovações participativas, é um consenso na literatura de que a Constituição de 1988
foi fundamental para o avanço da participação social (Avritzer, 2013a: 11) e para a
criação, a expansão e o fortalecimento destas inovações - usualmente chamadas de
“instituições participativas” (Avritzer, 2009) - no país.
As abordagens da literatura sobre o desenvolvimento das instituições
participativas focaram-se, durante um longo período, no papel da sociedade civil
para a propulsão destas inovações e nas experiências municipais de participação
social (Avritzer 2002, Dagnino, 2006, Gurza Lavalle, 2006). Análises realizadas mais
recentemente (Pogrebinschi, 2012a, 2012b; Avritzer, 2009, 2012, 2013a; Samuels,
2011; Gurza Lavalle, 2014) tem apresentado novos enfoques no que diz respeito à
escala e a efetividade da participação social, bem como a outros atores políticos
importantes para a propulsão destas inovações, como os partidos políticos, e,
destacadamente, o PT.
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Em um balanço sobre a participação social, Avritzer (2013a) destaca três
momentos responsáveis por marcar o processo de aprofundamento democrático no
Brasil: 1) a promulgação da Constituição Federal de 1988, construída com um forte
engajamento da sociedade civil e dos movimentos sociais e responsável por criar, de
maneira inédita, instituições participativas em áreas de saúde, planejamento urbano,
meio ambiente e assistência social, entre outras áreas; 2) a explosão da participação
social nas administrações municipais no decorrer dos anos 1990, inicialmente
através da participação nas áreas de saúde e nos planos diretores municipais e,
posteriormente, pela proliferação do OP, introduzido pelo então prefeito de Porto
Alegre, Olívio Dutra em 1989, e estendido para mais de 300 prefeituras entre 1989 e
2004 (Avritzer e Wampler, 2005); 3) o despontamento das Conferências Nacionais
de Políticas Públicas (CNPP) a partir de 2003, com a chegada de Lula à Presidência
da República (Avritzer, 2013a: 11-12).
De maneira similar, Gurza Lavalle et al (2014), identificam três ondas de
implementação das instituições participativas no país: 1) a primeira onda, ocorrida no
decorrer da década de 90, diz respeito à criação, consolidação e difusão do OP no
território nacional; 2) a segunda onda, ocorrida a partir da consagração de
mecanismos participativos estabelecidos pela Constituição de 1988, é responsável
pela regulamentação dos Conselhos de Administração de Políticas Públicas
(CGPPs). Integrados por representantes do Estado e da sociedade civil, os CGPPs
asseguram a “gestão compartilhada” e a participação social nos processos de
políticas públicas do Executivo; e 3) a terceira onda, referente, também, à expansão
das Conferências Nacionais de Políticas Públicas (CNPPs) a partir de 2003 (Gurza
Lavalle et al, 2014: 28-30).
Ainda que possuindo algumas diferenças em relação a estes três momentos
ou a estas três ondas de instituições participativas e de aprofundamento
democrático, ambas as análises contribuem para os objetivos deste trabalho,
identificando um percurso histórico construído após a Constituição de 1988 marcado
pela introdução, consolidação e expansão das instituições participativas. Destacamse, neste percurso, três instituições participativas estudadas em maior ou menor
grau pela literatura e que representam o desenvolvimento da participação social no
Brasil: a) o Orçamento Participativo (OP); b) os Conselhos Gestores de Políticas
Públicas (CGPPs); e c) as Conferências Nacionais de Políticas Públicas (CNPPs).
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A primeira instituição participativa, o OP, implementada por uma prefeitura do
PT, caracteriza-se como um mecanismo onde a população é convidada pelo
Executivo a “participar do processo de elaboração da peça orçamentária que será
enviada à Câmara de Vereadores pelo executivo municipal para ser votada” (D’Avila,
2002: 23), permitindo que a população local participe nas decisões sobre a alocação
dos recursos públicos destinados a obras de investimento. A despeito das
transformações ocorridas no OP e das suas variações municipais, destaca-se que o
caráter desta primeira instituição participativa experimentada no país foi, sobretudo,
local.
No decorrer da década de 90, o OP foi expandido para grande parte do
território nacional. Se o OP esteve fortemente conectado às administrações locais do
PT – entre os anos de 1989-2004, 100% dos grandes municípios (com uma
população superior a 100.000 habitantes) administrados pelo partido adotavam o OP
– deve-se realçar que esta instituição participativa foi introduzida por prefeituras de
diversas orientações partidárias - por volta de 2001, dois terços das prefeituras que
adotavam o OP não pertenciam ao PT (Wampler, 2008: 67) -, tornando-se uma
marca não apenas dos governos petistas, mas do processo de aprofundamento da
democracia em curso no Brasil.
A segunda instituição participativa, os CGPPs, foram introduzidos após a
promulgação da Constituição de 1988, em que são previstas instâncias institucionais
destinadas à garantia da formulação conjunta do Estado e da sociedade nos ciclos
de políticas públicas do Executivo (Tatagiba, 2006; Pontual, 2008; Cohn, 2011). A
partir de 1988, os CGPPs foram criados nos três níveis da federação, sendo
organizados por áreas temáticas – como educação, saúde, meio ambiente, entre
outros – e, em sua grande maioria, regulamentados por Lei3, que asseguram
principalmente a sua durabilidade e a sua expansão territorial. Cunha (2010)
identifica também uma constituição e um empoderamento dos CGPPs em nível
nacional – os Conselhos Nacionais de Políticas Públicas - a partir do governo Lula4.

3

Gurza Lavalle et al apontam (2014: 29), todavia, haver toda uma gama de CGPPs que não estão
previstos na lei e que, por isso, tendem a ter sua efetividade comprometida por circunstâncias
políticas locais e pela sua cooptação ou anulação caso o Executivo seja modificado e inverta as
prioridades em sua gestão.
4

Até 2010, o Brasil possuía 39 Conselhos Nacionais, sendo 19 destes criados durante os Governos
Lula (2003-2010). Ver:
http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/guiaconselhosnacionais2013_abril_web.
pdf. Acesso em 09/10/2014.
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A terceira instituição participativa, as CNPPs, foi fortemente expandida a partir do
governo Lula seja no que diz respeito à sua efetividade seja no que diz respeito à
sua amplitude – visto que elevam a participação à nível nacional. Apesar de não
serem uma novidade na história política brasileira, visto que o surgimento das
CNPPs é datado de 1941, é apenas após a promulgação da Constituição de 1988
que as CNPPs passam a adquirir, progressivamente, contornos participativos e
deliberativos, passando a ter relevância nas relações entre o Estado e a sociedade
no Brasil (Pogrebinschi e Santos, 2011: 262). Com o início do governo Lula, todavia,
as CNPPs adquirem um novo patamar frente ao desenvolvimento das políticas
públicas (Pogrebinschi e Santos, 2011), quando podem passar a ser definidas como:
“(...) espaços de discussão ampla, nas quais o Governo e a sociedade, por
meio de suas mais diversas representações, travam um diálogo de forma
organizada, pública e transparente. Fazem parte de um modelo de gestão
pública participativa que permite a construção de espaços de negociação, a
construção

de

consensos,

o

compartilhamento

de

poder

e

a

corresponsabilidade entre o Estado e a sociedade civil. Sobre cada tema ou
área é promovido um debate social que resulta em um balanço e aponta
novos rumos” (Governo Federal, 2007 apud Souza, 2012 apud Ventura
2013).

Para Avritzer (2012), a potencialização das CNPPs torna-as, de fato, uma
marca registrada dos governos Lula. Pogrebinschi (2012a) destaca também que
dentre os mecanismos participativos adotados durante os governos Lula – como os
Conselhos Nacionais de Políticas Públicas, as mesas de diálogo entre governos e
movimentos sociais e as Ouvidorias Públicas -, as CNPPs seriam os de maior
relevância e abrangência.
Segundo Pogrebinschi e Santos (2011), o patamar conferido às CNPPs
durante os governos Lula pode ser verificado a partir de quatro aspectos: a) a sua
amplitude, envolvendo um número cada vez maior de pessoas em suas etapas
municipais, estaduais ou nacionais, bem como nas conferências livres e nas
conferências virtuais; b) a sua abrangência, englobando um número cada vez maior
de temas e deixando de ser restrita às áreas de saúde - de onde elas originaram-se , assistência social e direitos humanos; c) a sua inclusão, reunindo um grupo cada
vez mais diverso e heterogêneo de atores sociais; e d) a sua frequência, possuindo
uma maior periodicidade (Pogrebinschi et al, 2011: 262). Os números, de fato, não
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negam: os governos Lula foram responsáveis por realizar 75% das CNPPs desde
1988, com uma média de 7,9 edições por ano e envolvendo, no período 2003-2011,
7 milhões de pessoas em todas as suas etapas5 (Pogrebinschi, 2012a: 2).
Pogrebinschi e Santos argumentam que a partir de 2003 as CNPPs assumem
quatro feições: a) participativa, sendo totalmente aberta à participação social em
suas etapas municipais, onde serão eleitos delegados paras as etapas estaduais,
onde novamente serão eleitos delegados para a última etapa, a nacional, devendo
obrigatoriamente obedecer a um formato de composição bipartite (em que a
sociedade civil tem 60% dos delegados e o governo 40%) ou tripartite (nos casos em
que os trabalhadores são uma terceira categoria); b) deliberativa, devendo respeitar
a procedimentos deliberativos baseados na formação de consensos e na aprovação
de um documento final, que conterá as diretrizes para as políticas públicas a serem
implementadas pelo Estado; c) normativa, uma vez que suas deliberações resultam
na aprovação de um documento final, debatido, votado e aprovado pelos delegados;
e d) representativa, onde, através da eleição dos delegados para as etapas
estaduais e nacional, as CNPPs constituem-se como um espaço de representação
extraparlamentar (, 2011: 263-4).
Samuels (2011: 14) realça que esta experiência permitiu ainda a
diversificação das vozes a serem ouvidas pelo Governo Federal. Pogrebinschi e
Samuels (2014: 318), ao analisarem as CNPPs, consideram-nas uma oportunidade
sem precedentes para a participação da população na formulação de políticas
públicas nacionais. Ventura (2013: 79), indica que a “ampliação da realização das
conferências, a partir de 2003, tornou-as um dado no cenário político brasileiro,
constituindo-se como o principal instrumento de diálogo entre Estado e sociedade”.
O caminho apontado pelas CNPPs é de que, de um “experimentalismo
democrático” (Pogrebinschi et al, 2010) proporcionado pelo OP, e de consagração
de mecanismos de participação previstos pela Constituição de 1988, a este “novo
impulso nacional” (Ventura, 2013) com o despontamento das CNPPs, a participação
social e as instituições participativas vêm sendo, consecutivamente, cada vez mais
presentes no Brasil em suas três esferas da federação. Este breve balanço indica
que o desenvolvimento das instituições participativas: a) acompanhou uma trajetória
de ampliação da participação social, iniciada localmente durante a década de 90 e
expandida, progressivamente, para um contexto nacional, com as CNPPs; e b)
5

As informações são da Secretaria-Geral da Presidência da República. Disponível em:
http://www.secretariageral.gov.br/participacao-social/conferencias. Acesso em 30/11/2014.
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foram, em seu conjunto, introduzidas ou potencializadas por governos petistas e
suas respectivas administrações. Nestes dois aspectos levantados, a hipótese é de
que a trajetória da implementação, do fortalecimento e da expansão da participação
social no Brasil não pode ser dissociada da própria trajetória do PT, do seu
crescimento institucional e de sua consequente importância para a democratização e
para a consolidação da participação social no Estado brasileiro.

3. O Partido dos Trabalhadores e a trajetória da participação social no
Brasil
São infindáveis os estudos relacionados ao PT no Brasil e no mundo.
Destacam-se, inicialmente, os estudos de Keck (1991) e Meneguello (1989), que
tiveram como objetivo analisar a origem do PT, seja em relação aos processos
políticos que resultaram em sua fundação – destacando-se a criação de um partido
com fortes vínculos com a sociedade civil e com setores historicamente excluídos
dos processos políticos –, seja em relação ao processo de institucionalização do
partido e às suas primeiras disputas eleitorais, no decorrer da década de 80.
Com o crescimento eleitoral do PT, a partir da conquista de assentos no
Legislativo e da vitória em diversas eleições municipais no Executivo, destacando-se
a conquista das prefeituras de Diadema (SP) e de Fortaleza (CE), em 1985, e de
Vitória (ES) e Porto Alegre (RS) em 1989 (onde ocorreram as primeiras experiências
práticas sobre o “modo petista de governar”), as pesquisas acadêmicas focaram-se,
durante a década de 90, nas experiências do PT em suas administrações
municipais, em especial nas experiências participativas desenvolvidas pelas
prefeituras, com destaque para o Orçamento Participativo (Fedozzi, 2000; Dutra,
2001; Avritzer, 2002; Dagnino, 2002; d’Avila, 2002). No início dos anos 2000, o PT já
havia governado alguns estados – como Acre, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e
Rio de Janeiro – e, com a vitória de Lula nas eleições presidenciais de 2002, os
estudos passam a se centrar na atuação do PT em escalas mais amplas, em
especial na experiência petista no Governo Federal.
A análise de Singer (2012) sobre o PT, de sua origem à sua chegada ao
Governo Federal, expõe o grande contraste entre o passado e o presente do partido,
marcados, para o autor, entre o espírito do Sion – colégio em São Paulo onde o PT
foi fundado e expressão de um partido de claras inspirações socialistas e de
insatisfação com o mundo organizado e moldado pelo capital- e o espírito do
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Anhembi – inaugurado a partir da divulgação da “Carta ao Povo Brasileiro”6, em 22
de junho de 2002, onde o partido se afasta de setores anticapitalistas e se dispõe a
aceitar a ordem do capital e trazê-la para dentro do partido, demonstrando
disposições pragmáticas opostas ao antigo “purismo” do Sion (Singer, 2012: 85100).
Ao passo que o PT tenha passado por profundas transformações,
acarretando principalmente em sua crescente profissionalização eleitoral e na sua
forte dependência à estrutura estatal (Hunter, 2006; Floriano, 2010), o PT, além de
permanecer com um enraizamento social significativo e maior do que qualquer outro
partido do Brasil (Amaral, 2010), mantém em suas resoluções internas e aplica em
suas administrações no Executivo princípios programáticos que remetem à fundação
e às origens do PT. Para Singer:
“Pode-se dizer que, a grosso modo, que a presença do PT no governo
federal organizou-se ao redor de dar materialidade aos preceitos da
Constituição de 1988. Em última análise, o partido tem sido um instrumento
de avanços na direção de um Estado de bem-estar social, com aumento do
emprego, transferência de renda para os mais pobres, e progresso na
construção de sistemas públicos de saúde e de educação” (Singer, 2012:
122).

Em relação à organização do PT ao redor de “dar materialidade aos preceitos
da Constituição de 1988”, destacam-se os esforços do PT em efetivar as garantias
constitucionais relacionadas à participação social. Assim, a despeito de todas as
suas transformações, defendo que o aprofundamento democrático vivenciado no
Brasil se relaciona à trajetória do PT e evoca o espírito do Sion, demonstrando uma
preocupação genuína do partido com a participação social, expressa tanto em suas
formulações partidárias quanto em suas administrações no Executivo. Nas próximas
páginas, esta análise será aprofundada a partir de sua divisão em três partes: 1) a
participação social como um princípio programático do PT – baseada na análise de
documentos partidários, destacando-se o Manifesto de Fundação do PT (1980), o
Código de Ética do PT (2009), as resoluções congressuais do PT (1991, 1999, 2007,

6

A “Carta ao Povo Brasileiro” foi apresentada por Lula, em sua campanha de 2002, buscando
ressaltar a face moderada do país na tentativa de acalmar o mercado e o poder econômico e ampliar
a sua base eleitoral. Disponível em: http://www.fpabramo.org.br/uploads/cartaaopovobrasileiro.pdf.
Acesso em 12/10/2014.
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2010) e entrevistas realizadas com os dirigentes partidários Raul Pont7, Olívio
Dutra8, Rui Falcão9 e Luiz Dulci10; 2) a participação social como uma marca do
“modo petista de governar” – que será analisada com base nas experiências petistas
em suas administrações públicas, de documentos, de formulações partidárias, da
literatura acadêmica especializada e das entrevistas aos dirigentes partidários
supracitados; e 3) a participação social como um “método democrático de gestão” –
que terá como principal objetivo uma análise da participação social após 12 anos de
administrações do PT no Governo Federal.

3.1. A participação social como um princípio programático do PT
Pogrebinschi (2012) sugere que, ao chegar ao Governo Federal, o PT
concretiza princípios programáticos de participação social, através da criação e/ou
expansão de espaços institucionais de participação da sociedade nas decisões
políticas e nos ciclos de políticas públicas do Estado brasileiro. Esta sugestão
implica em afirmar que, a despeito das transformações vivenciadas pelo PT, a
participação social permanece, ao longo destes quase 35 anos de história, um
princípio central do partido, como afirmado no dia de sua fundação, no colégio Sion:
“O PT pretende ser uma real expressão política de todos os explorados pelo
sistema capitalista. Somos um Partido dos Trabalhadores, não um partido
para iludir os trabalhadores. Queremos a política como atividade própria das
massas que desejam participar, legal e legitimamente, de todas as decisões
da sociedade. O PT quer atuar não apenas nos momentos das eleições,
mas, principalmente, no dia-a-dia de todos os trabalhadores, pois só assim
será possível construir uma nova forma de democracia, cujas raízes estejam
nas organizações de base da sociedade e cujas decisões sejam tomadas
pelas maiorias” (Manifesto de Fundação do PT, 1980)

7

11

.

Vice-prefeito (1993-1996) e prefeito de Porto Alegre (1997-2000). É Deputado Estadual do Rio
Grande do Sul desde 2003.
8
Prefeito de Porto Alegre (1989-1992) e governador do Rio Grande do Sul (1999-2002) pelo PT. Foi
também ministro das Cidades (2003-2005) do governo Lula.
9
Atual presidente do PT.
10
Integrante da Executivo Nacional do PT (1980-2003), membro do Diretório Nacional do PT (1980Atual), presidente da Fundação Perseu Abramo (1996-2003) e ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República (2003-2010). Atualmente é diretor do Instituto Lula.
11
Manifesto aprovado pelo Movimento Pró-PT, em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion (SP), e
publicado no Diário Oficial da União em 21 de outubro de 1980. Disponível em:
http://novo.fpabramo.org.br/content/manifesto-aprovado-na-reuniao-do-sion. Acesso em 29/09/2014.
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Ao afirmar o direito à participação de todas e todos em todas as decisões da
sociedade para a construção de uma nova forma de democracia, o Manifesto de
Fundação do PT demarca o compromisso com a participação social como um
princípio programático que deverá nortear as experiências políticas do partido,
destacando-se as experiências a serem desenvolvidas no Estado brasileiro.
Ao articular a democracia como um valor intrínseco ao projeto socialista do
PT, Benevides (2001) dirá que a concepção de democracia para o partido implica
não apenas na “democracia política”, ou seja, nas formas de participação indireta e
direta da democracia, mas também na “democracia social”, que tem o dever de
efetivar direitos sociais, econômicos e culturais. Para a autora, se não há associação
entre “democracia política” e “democracia social”, não se pode falar em democracia.
No mesmo sentido, Pont (2003: 25) considera que, para o PT, a conquista do
socialismo é indissociável à democracia, sendo ambos interesses sociais e históricos
que fundamentam o projeto político-partidário do PT.
Celso Daniel12, liderança histórica do PT e prefeito da cidade de Santo André
(SP) por três mandatos (1989-1992; 1997-2000; 2001-2002), uma das primeiras
administrações municipais petistas, afirma que o princípio da participação, para o
PT, deve ser articulado às suas administrações municipais, efetivando o que o autor
irá chamar de “gestão democrática” – método pelo qual os direitos da população,
expressos na Constituição de 1988, serão efetivados (Daniel, 198813). O que
podemos aferir, destas afirmativas, é de que a participação social, além de ser um
princípio programático do PT, possui um objetivo claro de concretização de ideais,
não sendo apenas um princípio, mas um meio e um fim. Como colocado por Rui
Falcão, presidente do PT (2011 - Atual):
“Tudo isso tem uma base ainda não teorizada, digamos assim, sobre a
importância da participação popular. O socialismo será obra de milhares ou
não será. Tudo isso está na raiz da participação popular, e quando nós
ganhamos as primeiras eleições municipais, já tinha um princípio de
assembleísmo, ouvir o povo para tudo (...) então nós sempre fomos muito,
digamos assim, fecundados pela ideia de que um partido como o PT, nos

12

Celso Daniel foi também responsável inicial pelo Programa de Governo da candidatura de Lula, em
2002. Com o seu assassinato, foi substituído por Antonio Palocci.
13
Daniel (1988) – Participação Popular. Disponível em:
http://www.teoriaedebate.org.br/materias/sociedade/participacao-popular?page=full. Acesso em
30/09/2014.
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seus governos tem que ter compromissos populares” (Entrevista concedida
por Rui Falcão, 2014).

É importante realçar também que, ao definir a gestão democrática, Daniel
(1988) coloca a necessidade de articular a democracia representativa com canais de
democracia direta, visando: criar novas relações entre a “comunidade” – a sociedade
civil – e o Poder Estatal – o Estado – e construir uma cultura política alternativa à
dominante – nesta época além do voto ser indireto, a população não possuía
nenhum mecanismo de participação na gestão pública de nenhuma instância
federativa do país.
Plotke (1997), ao analisar o conceito de “participação política”, afirma que
participação não é o oposto de representação: o oposto da representação é a
exclusão e o oposto da participação é a abstenção (Plotke, 1997: 19 apud Reis e
Bueno, 2006 apud Reis, 2014). Segundo Reis (2014), mesmo o PT tendo se
constituído, em sua origem, como um partido outsider ao cenário político e
institucional da época e com origem extraparlamentar, sempre se dispôs a disputar
as eleições, diferentemente de outros partidos de esquerda, como o Partido
Comunista Brasileiro (PCB) (Reis, 2014: 116).
Benevides (2001), ao analisar a defesa da democracia como um princípio
fundante do PT, reforça o argumento de que a defesa da democracia direta, em
suas mais variadas formas, não exclui a democracia representativa e a eleição de
representantes para o Legislativo e para o Executivo (Benevides, 2001: 22). Notarse-á, posteriormente, que o sucesso eleitoral do PT conduziu não apenas à
implementação de instituições participativas, efetivadas através de mecanismos de
gestão com contornos participativos e deliberativos, mas também ao fortalecimento e
à multiplicação das próprias instâncias de representação política e à diversificação
das formas de representação política (Reis, 2014; Pogrebinschi e Santos, 2011).
Este compromisso partidário com a participação social (Manifesto de
Fundação do PT, 1980; Daniel, 1988; Benevides, 2001) bem como a relação de
coexistência entre as instâncias representativas e participativas da democracia são
notadamente elementos constitutivos do PT e que estão permanentemente
presentes nos documentos partidários e nas resoluções congressuais do partido.
Quase 20 anos após a sua fundação, o seu II Congresso Nacional, em 1999, definirá
que:
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“Desde o nível local até o nacional, é preciso fortalecer os canais de
participação, de maneira associada às instituições da democracia
representativa” (II Congresso Nacional do PT, 1999: 54).

Este princípio será regulado para os mandatos petistas no Legislativo e no
Executivo apenas em 2009, quando é instituído o Código de Ética e Disciplina do
PT14. Do próprio texto:
“Seção II
Do exercício de mandatos junto ao Executivo e ao Legislativo
Art. 14. O exercício de mandato popular junto aos Poderes Executivo e
Legislativo se dará em consonância com o Estatuto partidário, este Código
de Ética e Disciplina, o programa partidário, as resoluções do partido e, em
especial, com os seguintes princípios:
(...)
II – empenho na elaboração e na aprovação de proposituras legislativas, no
desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao combate da exclusão
social, da discriminação e das desigualdades econômicas e sociais, bem
como na construção de uma sociedade justa, democrática, plural, igualitária
socialista;
III - busca do aperfeiçoamento do sistema político e dos mecanismos do
exercício da democracia, combatendo toda e qualquer forma de distorção
nos sistemas de representação e votação, particularmente a influência do
poder econômico nos processos eleitorais;
(...)
VI – defesa da transparência na gestão das finanças públicas e nos
processos decisórios do Estado, bem como da participação popular e do
desenvolvimento de mecanismos de controle social sobre as estruturas
decisórias da Administração Pública” (Código de Ética do PT, 2009: 18).

A participação social como um princípio programático do partido é marcada
por duas características: 1) pela defesa da democracia e da participação como um
valor intrínseco às políticas desenvolvidas pelas administrações petistas, sendo um
elemento constitutivo do que Daniel (1988) denomina de “gestão democrática” e do
processo de efetivação dos direitos garantidos pela Constituição de 1988; 2) a não
valorização dos processos políticos eleitorais em detrimento de outros processos
participativos ou deliberativos de democracia, ou vice e versa, através do
14

Disponível em: https://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/03/codigodeetica.pdf. Acesso em
30/09/2014.
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entendimento de que a relação entre a representação e a participação deve ser de
coexistência, e não de exclusão. Estas características podem sem sintetizadas, por
exemplo, em uma fala de Olívio Dutra, considerado um dos principais formuladores
do princípio da participação social expresso pelo PT:
“A democracia é com base no exercício da cidadania, cidadania não se
resume a um direito de votar, que é sagrado evidentemente, mas aí tu é
cidadão só quando tem eleição (...) a cidadania tem que ser exercida na sua
plenitude e no cotidiano da vida das pessoas, né. Então tem que fazer cada
vez mais espaços conquistados pelas pessoas, e não doados pelo
governante como um favor pro seu fulano, pro seu beltrano né, espaços
conquistados para a cidadania ser exercida, para as pessoas serem sujeito
e não objeto da política” (Entrevista concedida por Olívio Dutra, 2014).

A breve análise dos documentos partidários, as entrevistas realizadas com
dirigentes partidários e os estudos e reflexões intelectuais e acadêmicas
relacionados aos princípios programáticos do PT evidenciam que tanto a
representação quanto a participação social sempre estiveram presentes e em
diálogo no programa partidário do PT. De alguma maneira, seja no espírito do Sion
ou no espírito do Anhembi, o fato é que a trajetória petista em relação à participação
social é de reafirmação de seus princípios programáticos e de acúmulos sobre como
estes fundamentos partidários devem conduzir as mais distintas maneiras de
atuação do partido e as relações desenvolvidas entre o Estado e a sociedade.
É importante analisarmos, também, como este princípio é evidenciado nas
administrações petistas, pois, tratando-se de um partido que se dispôs a ter uma
forte presença institucional, a sua interação com o Estado é fundamental para uma
melhor compreensão de sua trajetória. Reis (2014) considera que ao analisar
partidos políticos bem-sucedidos eleitoralmente, para além das análises de seus
documentos, é importante compreender as condições ex-post sobre aquilo que o
partido se viu compelido a fazer. Neste caso, sobre a relação do PT com o Estado,
definidora do que ficará conhecido como o “modo petista de governar”.
3.2. A participação social como uma marca do “modo petista de
governar”
O “modo petista de governar” é o conceito pelo qual as administrações
petistas no Executivo passaram a ser reconhecidas. As pesquisas relacionadas à
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compreensão do conceito vêm, primeiramente, do próprio PT, e da necessidade de
que o partido entenda melhor o papel de sua atuação institucional e os desafios a
ela colocados. Posteriormente, esta agenda de pesquisas foi incorporada no
ambiente acadêmico, que vêm continuamente buscando compreender o “modo
petista de governar”.
A primeira iniciativa para a compreensão do “modo petista de governar”, vem,
segundo Bezerra (2014: 81), com a criação da Secretaria Nacional de Assuntos
Institucionais (SNAI-PT), em 1989, cujo primeiro secretário é Luiz Dulci. Ao mesmo
tempo, o Diretório Nacional cria o Instituto Nacional de Administração e Políticas
Públicas (INAPP-PT), voltado para a elaboração de políticas públicas, enquanto
Bezerra (2014) demonstra que a SNAI-PT possuía um papel de articulação política.
O livro “O Modo Petista de Governar” (1992), organizado por Jorge Bittar15 e
pela SINAI-PT, é a primeira síntese sobre a atuação do PT nas administrações
municipais, estabelecendo também as orientações para as suas práticas
participativas e para as suas políticas públicas, tendo três objetivos: 1) Realizar um
balanço dos três anos de PT à frente das administrações municipais; 2) Contribuir
para o debate de reforma do Estado e políticas sociais; e 3) Construir uma referência
para a elaboração de programas de governo para as cidades em que o PT disputará
as eleições municipais. Estes objetivos estão orientados através dos quatro
princípios descritos abaixo:
“- Pela necessidade de alterar o próprio modelo de legitimação do poder
político local, baseando-o numa cultura política dos direitos coletivos e
individuais;
- Pelo fortalecimento político real do Legislativo e desmonte dos
procedimentos que transformam os vereadores em despachantes do
Executivo;
- Pelo reconhecimento do caráter estratégico da ética para a afirmação de
uma política transformadora, resgatando o mais absoluto respeito à
moralidade no trato da coisa pública;
- Pela instituição do direito à participação, combinando elementos da
democracia

representativa

aos

da

democracia

participativa,

aprofundando as formas de controle da sociedade sobre a prefeitura,
como aquelas desenvolvidas, em todas as prefeituras petistas, por

15

Vereador (1992-1999) do Rio de Janeiro e Deputado Federal do Rio de Janeiro (1999-2014) pelo
PT.
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ocasião do orçamento municipal através de conselhos, audiências
públicas e plenárias de bairros (grifo meu)”. (Bittar, 1992: 25).

A participação social, segundo Bittar (1992), norteia toda a atuação do “modo
petista de governar” e os diversos processos de políticas públicas desenvolvidos por
suas administrações, seja em Assistência Social e Educação ou em Meio Ambiente
e Esporte e Lazer, por exemplo. Para Bittar, a participação popular como princípio do
“modo petista de governar” significa “buscar na sociedade civil e na cidadania os
fundamentos do governo democrático e das políticas públicas” (Bittar, 1992: 209).
É marcante, também nesta trajetória, o reconhecimento do PT da importância
dos procedimentos formais de competição – o processo eleitoral com base no
sufrágio universal -, mas afirmando sempre que o “modo petista de governar”
baseia-se principalmente na busca pela participação política permanente dos
cidadãos e das cidadãs.
Samuels (2004; 2008; 2009; 2011) possui estudos sistemáticos em relação ao
“modo petista de governar” e à sua relação com a trajetória da democracia. Para o
autor, o “modo petista de governar” deve ser compreendido pela articulação de três
pilares: 1) o fortalecimento das relações entre Estado e sociedade; 2) a redução das
desigualdades sociais e econômicas; e 3) o aperfeiçoamento do Estado de direito –
“improving the rule of law” (Samuels, 2011: 4). Bezerra (2014) irá identificar que a
chave do “modo petista de governar” está fundada na “inversão de prioridades e na
promoção da participação”, desenvolvendo políticas públicas voltadas para a classe
trabalhadora e para os setores menos favorecidos da sociedade e defendendo e
promovendo a participação social da população, seja por mecanismos diretos e por
relações com os movimentos sociais organizados, seja pela instituição de
mecanismos de participação social em suas administrações (Bezerra, 2014: 39).
Identificamos esta incipiência da participação social no modo petista de
governar, de forma mais rudimentar, nas primeiras administrações do PT, como a da
cidade de Icapuí, administrada pelo PT durante o período da redemocratização
(1985-1988)16:
“Nessa história de pioneiro, tem aquela cidade do Ceará, como é que
chama (...). Icapuí. O primeiro prefeito nosso prestava contas numa parede

16

Icapuí consagrou-se, após a eleição de José Airton Teixeira para a Prefeitura do Município, em
1985, como uma das primeiras cidades governadas pelo PT. Disponível em:
http://www.dedeteixeira.org.br/imprimir.asp?id=84. Acesso em 12/10/2014.
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de uma casa toda pintada de branco com um risco no meio, receitas versus
despesas, e todo mês mudava aquilo, prestando contas para a população”
(Entrevista concedida por Rui Falcão, 2014).

No período 1989-1992, o PT já administrava uma quantidade relevante de
cidades, e tem uma concepção de participação social baseada nos Conselhos
Populares, primeira inovação democrática formulada pelo partido para promover a
participação em suas administrações. Os Conselhos Populares seriam espaços
pelos quais os movimentos sociais exerceriam uma intervenção direta e constituirse-iam como os atores centrais das administrações petistas, não havendo, no
entanto, uma diretriz que explicasse o que significava governar por Conselhos
Populares (Pontual e Silva, 1999: 62; Bezerra, 2014, 50). No entanto, esta
concepção vai se transformando a partir da própria experiência do partido em suas
prefeituras e principalmente a partir da constatação de que existiam outros setores,
inseridos em contextos de carências e exclusões de várias ordens, que não faziam
parte destes movimentos sociais, obrigando o partido a construir um novo olhar
sobre a participação social (Pontual e Silva, 1999: 63).
Muitas das experiências que foram definidas por Conselhos Populares,
caracterizavam-se, em sua maioria, como espaços de organização de movimentos
sociais e populares sem vínculos com o Estado, como alguns Conselhos Populares
experimentados em Porto Alegre (Fedozzi, 2000). Azevedo (1988) aponta que,
apesar de terem sido incentivados por alguns governos, os Conselhos Populares
constituíram-se como canais de participação autônomos em relação ao governo e
com a participação de toda a população em sua eleição/definição de funcionamento.
O único local onde os Conselhos Populares seriam experimentados de alguma
maneira pelo PT seria em Diadema, a partir de 1982, quando foram estabelecidos
alguns Conselhos Populares nas áreas de Transporte, Saúde e Saneamento
(Azevedo, 1988 apud Bezerra, 2014).
Sobre estas primeiras experiências, o PT irá vivenciar o que Pontual e Silva
(1999: 63) chamaram de “choque de realidade”, em que o partido reconhece a
presença de uma maior pluralidade de atores no próprio exercício do seu governo e
inicia a ideia de partilha de poder, que será caracterizada pela defesa da criação de
mecanismos de participação popular baseados na cogestão – “a gestão
compartilhada” - entre os governos e os diversos segmentos da sociedade.
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A introdução do OP pelas administrações petistas será produto deste “choque
de realidade” vivenciado pelo PT em suas administrações municipais, mecanismo
este que será uma referência sobre como efetivar o princípio da promoção da
participação social (Bezerra, 2014), ou o pilar do fortalecimento das relações entre
Estado e sociedade (Samuels, 2011), próprios do “modo petista de governar”. Este
norteamento torna-se notável pelas palavras de Olívio Dutra:
“O Orçamento Participativo é também uma espécie de escola provocadora,
onde todos nós aprendemos. Não tem o professor e o aluno, todos somos
ao mesmo tempo professores e alunos, mas bueno, é um projeto de vida,
não é uma coisa eleitoreira, passageira, episódica. Eu penso que a
democracia, seja aqui, ali ou acolá, só se realiza como algo, digamos, que
é, como um valor insubstituível, se ela se realizar na vida das pessoas.
Então os espaços conquistados através do Orçamento Participativo são
possibilitadores desta assumpção pela pessoa, através do protagonismo, de
criar a possibilidade de um mundo melhor, de um mundo mais justo,
igualitário, fraterno (...)

Ele cria também solidariedade, que é um valor

também fundamental para a convivência humana”. (Entrevista concedida
por Olívio Dutra, 2014).

A maneira pela qual a participação social será efetivada no “modo petista de
governar” sofrerá transformações no próprio curso da história democrática do país,
mas a sua marca, baseada na “inversão de prioridades e na promoção da
participação” (Bezerra 2014), será mantida. Mais uma vez, o que pôde ser
identificado, no decorrer da década de 90, é a permanente articulação para a
promoção conjunta da participação e da justiça social, seja pelo OP seja pelos
CGPPs que, apesar de não possuírem o destaque ou a atenção conferida ao OP
pelo “modo petista de governar”, são destacados como espaços de cogestão
importantes para a produção de políticas públicas. Como realça Dirceu (1999), as
prefeituras petistas da década de 90 tiveram como objetivo “democratizar o Estado
no modo de governar mediante controle social do orçamento, da participação
popular, da inversão de prioridades e da transparência” (Dirceu, 1999: 18).
Com as parcas experiências de participação nos governos estaduais de uma
maneira geral17, podemos identificar a participação social como uma marca do

17

É notável a incapacidade de produção de experiências bem-sucedidas de participação social nos
governos estaduais do Brasil. As suas causas e consequências devem ser analisadas com cuidado
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“modo petista de governar” ao analisarmos a experiência do PT no Governo Federal,
sob Lula e Dilma. A vitória de Lula, em 2002, é amalgamada pela expectativa de que
sejam efetivados os principais elementos presentes no “modo petista de governar”,
em especial, para os objetivos deste trabalho, para que o PT efetive, nacionalmente,
o que as suas administrações construíram em suas esferas subnacionais no
decorrer da década de 90: mecanismos democráticos e instituições participativas.
Ainda que esta trajetória não seja linear, cabe realçar, sobre o PT:
“Ele, como é o partido que mais experimentou , é o partido que mesmo não
fazendo de maneira uniforme, semelhante, idêntica em todos os governos
municipais ou estaduais que ele pratica, ao menos não é o partido que se
envergonha de defender a tese. Os outros partidos nem a tese defendem,
estão todos subordinados a lógica da ordem estabelecida. Vai em um
debate na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, a direita, o
centro, tá todo mundo ali... pra eles a democracia é isto, a democracia é ter
a Câmara, tem a Assembleia, eleger o prefeito, isso é a democracia.
Portanto eles nem se preocupam, para eles a institucionalidade atual é a
ideal. No PT ainda se resiste né, infelizmente já tem uma boa parte do PT
que já tá capturada por isso...” (Entrevista concedida por Raul Pont, 2014).

No Governo Federal, o PT buscou dar seguimento a sua trajetória pioneira
relacionada à introdução de instituições participativas no Executivo. A próxima
sessão será dedicada à análise dos dois governos Lula (2003-2010)18, relacionandoos à concretização de princípios programáticos e das características do “modo
petista de governar” em relação à participação social. Defende-se que, neste
período, através de espaços institucionais a participação social materializou-se em
uma política pública e foi além de um princípio, concretizando-se como um “método
democrático de gestão”. Este novo e importante passo é fundamental para
compreendermos o patamar atual do país em relação à participação social.
3.3. A participação social como um “método democrático de gestão”
A participação social como um “método democrático de gestão” é um termo
utilizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República – órgão responsável
em uma futura e interessante agenda de pesquisa sobre os impactos diferenciados do
“experimentalismo democrático” brasileiro nas três esferas da federação.
18

Realizo uma análise aprofundada do governo Dilma em minha dissertação de mestrado. Ver:
TANSCHEIT, Talita. Democracia e Participação no Brasil: o Partido dos Trabalhadores e a Política
Nacional de Participação Social. Dissertação de Mestrado, IESP-UERJ, 2014.
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pela articulação entre o governo e a sociedade civil e pela implementação de
mecanismos de participação social –, utilizado a partir de 2010 para definir o
significado da participação social para os governos Lula e, posteriormente, para o
governo Dilma.
O termo, que ainda necessita ser mais bem conceituado teoricamente19,
corresponde à um processo histórico de desenvolvimento da participação social no
Brasil e diz respeito ao novo patamar conferido à participação social a partir de 2003,
decorrente, principalmente, de sua institucionalização e de sua consolidação
enquanto um requisito indispensável nos ciclos de políticas públicas e nos
programas desenvolvidos pelo Estado brasileiro.
O processo de institucionalização da participação social em escala nacional
baseou-se,

principalmente,

na

potencialização

de

diversos

mecanismos

participativos. Ventura (2013: 41) irá destacar três grupos de mecanismos que foram
impulsionados nacionalmente: a criação de instrumentos de diálogo entre o governo
e a sociedade, com um destaque para a criação de 84 ouvidorias públicas nos três
primeiros anos de governo Lula, a utilização de audiências públicas e a criação de
mesas permanentes de diálogos entre governo e sociedade civil; a constituição, a
potencialização e o fortalecimento dos Conselhos Nacionais de Políticas Públicas; e
as Conferências Nacionais de Políticas Públicas. Sobre este processo, nas palavras
de Pogrebinschi (2012a: 4):
“Mais do que tornar as políticas públicas abertas a uma construção coletiva
entre governo e sociedade civil através da participação, o governo Lula, ao
impulsionar o processo de institucionalização de diversas instâncias
participativas, fez da própria participação uma política pública. Para além de
um meio passível de realizar os fins necessários ao desenvolvimento do
Estado brasileiro baseado na promoção da igualdade e da inclusão social,
os dois mandatos de Lula revelaram a participação como um fim em si, um
objetivo político e social que pode ser perseguido conjuntamente pelo
Estado e pela sociedade de modo a aperfeiçoar e aprofundar a democracia
no Brasil” (Pogrebinschi, 2012a: 4).

19

Estou escrevendo um artigo com a minha orientadora, a Professora Doutora Thamy Pogrebinschi,
em que buscamos conceituar teoricamente “método democrático de gestão”. Ainda não é possível,
todavia, apresentar esta conceituação, motivo pelo qual me atenho neste trabalho à definição
conferida pela Presidência da República, bem como às reflexões intelectuais e acadêmicas
relacionadas ao lugar da participação social nos governos Lula e Dilma.
.
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Pogrebinschi (2012a, 2012b) destaca que a participação como “método
democrático de gestão” implica, fundamentalmente, em uma nova relação entre o
Estado e sociedade e em um método responsável por promover inclusão social e
efetivar fins sociais. Este método é aferido em diversos momentos, desde o primeiro
ano de governo, em 2003, quando Luiz Dulci, então ministro da SGPR, afirma, ao
abordar a importância da participação, que promover uma nova relação com a
sociedade civil é fundamental para um governo que pretende realizar profundas
transformações sociais e econômicas no país (Dulci, 2003: 4), ao último ano de
governo Lula, em 2010, quando os documentos da SGPR, ao analisarem a
participação como um “método democrático de gestão”, destacam que a participação
social e a aproximação entre o Estado e a sociedade contribuem para o
fortalecimento da democracia, para o “crescimento econômico com justa distribuição
de renda” (SGPR, 2010) e para “transformar a participação em política de Estado e
em método de governo” (SGPR, 2011: 7).
Em primeiro lugar, deve-se destacar que esta abordagem metodológica da
democracia perpassa toda a trajetória do “modo petista de governar”, desde as suas
primeiras

experiências

institucionais,

na

década

de

90,

às

experiências

desenvolvidas no decorrer dos anos 2000, com a sua chegada ao governo federal.
No que diz respeito ao caráter experimental da democracia, deve-se destacar que o
experimentalismo democrático é uma marca da democracia brasileira (Pogrebinschi,
2010). Entendendo que o PT tem um papel fundamental na trajetória democrática do
país, esta marca relaciona-se aos próprios debates internos do PT sobre a forma
como um projeto de transformações socialista deveria ser desenvolvido, como
destacado por Dulci:
“Uma coisa mais intuitiva, que tinham medo da gente ser um partido
popular, comprometido com os interesses dos pobres e dos trabalhadores,
um partido que apresentasse um projeto de transformação socialista do
Brasil,

mas

que

não

fossemos

um

partido

democrático

no

seu

funcionamento cotidiano (...) o que unifica o partido é o seu programa, suas
deliberações políticas, e deve ser legitimado não por uma filosofia oficial
mas pelas suas ações políticas e pelo resultado que as classes populares
atribuíram à ação concreta do partido” (Entrevista concedida por Luiz Dulci,
2014).
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Em segundo lugar, devem ser destacados dois aspectos do experimentalismo
democrático no Brasil que se relacionam com a a trajetória do PT: 1) a
experimentação de variados mecanismos participativos formulados previamente pelo
partido – como os Conselhos Populares – ou no próprio processo de suas
experiências administrativas – como o Orçamento Participativo e a sua submissão
ao teste para a verificação se os seus objetivos estavam sendo cumpridos. Destacase, neste aspecto, que as experiências formuladas antecipadamente – destacandose novamente os Conselhos Populares – em sua maioria não vingaram, ao contrário
das experiências formuladas a partir das próprias realidades com as quais os
governos do PT se depararam. Portanto, destaca-se que o “modo petista de
governar” se caracteriza também pela verificação de seus experimentos como
garantia de seu êxito; 2) a reestruturação e a ampliação de experiências préexistentes, como os CCGP e as CNPPs, que como já analisado, tomaram outras
proporções a partir da chegada de Lula à Presidência da República (Pogrebinschi et
al, 2010).
Na trajetória do PT, esta abordagem metodológica faz parte de toda a
narrativa conferida à democracia, em que a participação e a deliberação não dizem
respeito apenas à consagração de preceitos constitucionais relacionados à
participação social, mas a possibilidade de que representação política e participação
social efetivem direitos constitucionais relacionados à inclusão social e à
democratização de bens sociais e econômicos (Singer, 2012).
Nesta perspectiva metodológica da participação, os governos Lula foram
vitoriosos justamente por terem promovido, de maneira articulada, dois dos pilares
do “modo petista de governar” que dizem respeito ao entendimento de que meios e
fins democráticos são unos e inseparáveis: 1) o fortalecimento dos vínculos entre o
Estado e a sociedade e 2) a redução das desigualdades sociais e econômicas
(Samuels, 2011: 30). Como observado por Pogrebinschi:
“Ao alcançar o governo federal, o PT esboça o método que lhe permitiria
efetivamente cumprir seu ‘compromisso com a democracia plena e exercida
diretamente pelas massas’, criando espaços institucionais para as ‘massas
que desejam participar, legal e legitimamente, de todas as decisões da
sociedade’, e praticando a política como uma atividade que se exerce não
apenas nos momentos das eleições” (Pogrebinschi, 2012a: 5).

Anais II Encontro PDPP - Página 84

23

Esta perspectiva de exercício amplo da democracia por todos que desejarem
participar dos processos decisórios de políticas públicas, expressas na participação
como “método democrático de gestão”, está presente também nos documentos do
PT, que tem resoluções que apontam para, a construção de “um sistema federal de
democracia participativa” (III Congresso Nacional do PT, 2007: 46-7) e o
“fortalecimento da participação popular, com maior integração entre mecanismos de
democracia participativa locais e estaduais com o sistema nacional, dando ênfase às
conferências nacionais para subsidiar políticas públicas e iniciativas do Legislativo”
(IV Congresso do PT, 2010: 15) e da SGPR (2010, 2011). Portanto, percebe-se a
manutenção de uma articulação profunda entre o programa político do PT e as suas
experiências administrativas, em que, neste caso, as suas resoluções são traduzidas
nas propostas de aperfeiçoamento da participação social no Governo Federal.
Com a institucionalização das instituições participativas no decorrer dos
governos Lula, os governos Dilma teve como objetivo aperfeiçoar este processo,
através da integração e da regulamentação das instituições participativas e do
desenvolvimento de um Sistema Nacional de Participação Social (SNPS). Não
sendo o objetivo deste trabalho realizar uma análise do governo Dilma, deve-se
destacar a relação de continuidade no que diz respeito ao desenvolvimento de
políticas participativas em relação ao governo Lula, sendo o processo de elaboração
da PNPS e do SNPS a política mais marcante de seu primeiro mandato – e a
principal tarefa do Departamento de Participação Social da SGPR durante o governo
Dilma. O que se afere, então, é uma trajetória de amadurecimento da participação
social e de sua consolidação nas administrações públicas do país, oficializando,
ainda, a participação social como constituinte da construção do Estado brasileiro e
visando regulamentar a participação como um “método democrático de gestão”
(Pogrebinschi, 2012a, 2012b), expressão substantiva da sua valorização e da
trajetória política institucional do Partido dos Trabalhadores.

4. Conclusão
O presente trabalho teve como objetivo analisar o papel do PT no
desenvolvimento da participação social e no aprofundamento da democracia no
Brasil. Argumentei que a potencialização da participação social é, em grande
medida, protagonizada pelo PT, que imprime os seus princípios programáticos
relacionados à participação social em suas administrações públicas, transformando
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a participação social em uma característica marcante do “modo petista de governar”
e dos ciclos de políticas públicas do Estado brasileiro.
No decorrer da década de 1990, o OP, introduzido por uma administração do
PT, foi disseminado amplamente no país, primeiramente através das prefeituras
petistas e, posteriormente, por prefeituras de distintas orientações ideológicas. Em
2003, com a chegada do PT ao Governo Federal, diversas instituições participativas,
com destaque para as CNPPs, adquirem um papel sem precedentes no ciclo de
gestão de políticas públicas (Pogrebinschi e Santos, 2011; Pogrebinschi, 2012a,
2012b, 2013a; Pogrebinschi e Samuels, 2014). Desta maneira, o que pode ser
aferido é que o PT foi fundamental para a expansão e a ampliação da democracia
no Brasil, na medida em que a participação social não esteve restrita às suas
experiências administrativas municipais. Ao possibilitar que a participação seja
efetivada em todo o território nacional, o PT destaca-se não apenas pelo seu
experimentalismo democrático e pela demonstração de que participação e
deliberação podem ser efetivadas em larga-escala – como as CNPPs demonstram
(Pogrebinschi, 2013a, 2013c; Pogrebinschi e Samuels, 2014) - mas principalmente
por ter tornado a própria participação social uma política pública do Estado brasileiro
(Pogrebinschi, 2012a).
A abordagem metodológica pela qual a participação social é conduzida nas
administrações do PT são frutos de uma opção histórica e programática do partido
de valorização da disputa institucional como forma de aperfeiçoamento da
democracia – através da potencialização de mecanismos participativos – e de
realização de transformações sociais, econômicas e culturais. A relação de
coexistência da representação política e da participação social sempre esteve
presentes nas formulações e nas práticas do partido, verificando-se que o
crescimento institucional do PT favoreceu a ampliação da participação social no
Estado brasileiro, o que significa também afirmar que, assim como sempre estiveram
presentes nos programas do partido, foram mutuamente valorizadas em suas
administrações públicas. Desta relação de coexistência consistem as formulações
partidárias e governamentais definidas como “gestão democrática” (Daniel, 1988) ou
como um “método democrático de gestão”.
Destaca-se também que os dois pilares do “modo petista de governar” foram
efetivados nas administrações do PT no Governo Federal, quais sejam: o
fortalecimento das relações entre Estado e sociedade e a redução das
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desigualdades sociais e econômicas (Samuels, 2011) ou a “inversão de prioridades
e a promoção da participação” (Bezerra, 2014). Como analisado, a expansão da
participação social é marcada pela redução das desigualdades sociais e
econômicas20 e pela melhoria nas condições sociais da população brasileira 21

22

.O

“método democrático de gestão”, ao visar institucionalizar e regulamentar a
participação social nas decisões políticas dos diversos órgãos do Executivo, visa
também estabelecer um método para a realização de fins sociais, em que a
democracia não se resume apenas à direitos políticos e à liberdades civis, mas à
práticas democráticas cujo objetivo são a concretização da justiça e da igualdade
social (Pogrebinschi, 2013b: 18).
À guisa de conclusão, tanto os princípios programáticos partidários quanto o
“modo petista de governar” são expressos de forma determinante na trajetória
democrática brasileira, em que a participação social torna-se fundamental para a
formulação e para a promoção de políticas públicas que promovam a inclusão social
e política da população (Pogrebinschi, 2013b). O PT é um ator determinante – como
diversos estudos vem indicando – na consolidação da participação social enquanto
um método fundamental nos ciclos de políticas públicas e no estabelecimento da
indissociabilidade entre a participação social e a democratização de bens sociais e
econômicos, método que vem se demonstrando exitoso para o aprofundamento
democrático no Brasil.
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Os partidos políticos são peças-chave para a análise de sistemas políticos
democráticos, uma vez que, em um sistema político baseado em eleições
periódicas e livres, eles constituem o único tipo de organização legítima para
apresentar candidatos, plataformas eleitorais e disputar efetivamente postos de
poder. Os partidos têm a função tanto de canalizar quanto de expressar
interesses. Ao mesmo tempo que os partidos políticos reúnem grupos com
determinada posição política, canalizando determinada demanda ou orientação
política para a arena eleitoral, eles também estruturam a forma como outros
atores irão interagir. Isto é, partidos políticos recebem influências do ambiente
social, mas também são capazes de moldar e incentivar a organização e ação
político-sociais (MAINWARING, SCULLY, 1995).
No Brasil, o PT é um dos partidos recentes sobre o qual há literatura
significativa, em diferentes abordagens1. Respeitando-se os diferentes matizes
de análises que abordaram as transformações do PT em diferentes momentos,
escalas e referenciais teóricos, a literatura conflui na ideia de que o PT nasceu
como um partido de esquerda ideológico, com forte enraizamento social.
(HUNTER, 2007, SINGER, 2010, RIBEIRO, 2010). Também concorda que
ocorreram mudanças significativas na organização e no programa do PT ao
longo de sua história, mudanças essas ocasionadas em grande medida pela
ocupação de espaços de poder e cargos públicos, isto é, pelos constrangimentos
impostos pelas instituições políticas. No entanto, não há consenso sobre o nível
de mudança ocorrida e seus impactos sobre o futuro dos vínculos sociais da
organização partidária.
O PT é reconhecido nesses estudos como um partido que, ao menos em
sua gênese, possuía com forte compromisso programático a criação de
mecanismos de participação para a população. Embora tenha sido implantada
em Governos de diferentes partidos e matizes ideológicos, a experiência do
Orçamento Participativo tem origem e uma maior disseminação em governos
municipais petistas. Da mesma forma, a massificação de Conferências de
Políticas Públicas está diretamente associada à presença do PT no Governo

1
Para ter acesso a uma quase exaustiva relação de livros publicados sobre o Partido dos Trabalhadores, recomendamos
a revisão elaborada por Menegozzo (2007, 2008, 2009), Menegozzo e Silva (2010) e Menegozzo, Silva e Maciel (2010,
2011). Nesses seis artigos, são apresentados resumos de cerca de 356 livros publicados no período entre 1980 e 2002
que se debruçam sobre o Partidos dos Trabalhadores e suas posições políticas, suas experiências de governo, bem
como biografias e suas lideranças.
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Federal. O recente incentivo à produção de estudos e amplos debates sobre a
construção de um Sistema Nacional de Participação reforçam a tese da
centralidade do PT para tal institucionalização e massificação de mecanismos
de participação.
No entanto, não há nenhum estudo sistemático no PT que busque estudar
as mudanças ocorridas em seu ideário sobre participação. A partir de análise de
levantamento da produção bibliográfica sobre o PT entre 1978 e 2002, verificouse que os estudos existentes são pontuais e descontínuos, em geral focados em
casos específicos, notadamente a produção teórica sobre Orçamentos
Participativos (MENEGOZZO, 2013).
O presente artigo é um esforço de preencher essa lacuna. Trata-se de
uma síntese de um trabalho de pesquisa de dissertação de mestrado. A
metodologia de pesquisa baseou-se centralmente na análise documental. Como
fio condutor, que estabelece um parâmetro comparativo, há a análise sistemática
de alguns documentos nacionais do PT: primeiramente, todas as suas
resoluções de Encontros e Congressos; depois, os veículos de comunicação
nacional do PT que tiveram diferentes nomes ao longo do tempo: Boletim
Nacional, PT Notícias e a revista Teoria & Debate2. Por fim, de foram realizadas
algumas entrevistas com atores importantes para dirimir eventuais dúvidas ou
lacunas não solucionadas pelo registro documental disponível.

O Partido Movimentista
Em seus primeiros anos, o PT se colocava como um partido que era a
expressão dos movimentos sociais e cuja atuação eleitoral deveria estar
“subordinada” às lutas sociais. Contudo, esse elemento não retira a centralidade
da dimensão eleitoral para o PT, desde a sua fundação. Já em 1982 o PT faz
um enorme esforço para se adequar à legislação eleitoral e lançar candidatos
para todos os níveis. No entanto, ele obteve resultados pífios nessa primeira
2
Esses documentos foram todos levantados no Centro Sérgio Buarque de Holanda: de Documentação e Memória
Política (CSBH) da Fundação Perseu Abramo (FPA)2 e no seu sítio eletrônico2. No caso de publicações em formato de
livro, elas foram consultadas em bibliotecas ou adquiridas. No caso específico das emendas dos parlamentares petistas
apresentadas no processo da ANC, a compilação foi obtida junto à Biblioteca Pedro Aleixo, da Câmara dos Deputados,
por meio do “Fale Conosco”2.
No caso dos documentos disponíveis em formato eletrônico (Resoluções e Programas de Governo, Emendas
Constituinte), a análise se deu da seguinte forma: uma busca eletrônica geral em todos os documentos, a partir de
palavras-chave2, de modo a identificar trechos relevantes dos documentos, devidamente compilados. Essa busca foi
realizada em dois blocos, referente aos períodos 1979-1989 e 1990-2002.
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experiência eleitoral, e sequer atinge a cláusula de barreira de pelo menos 5 %
do total dos votos em pelo menos 9 Estados, com pelo menos 3% em cada um
deles (KECK, 1991).
Como resposta, o Partido organiza a chamada “volta às bases”, dois anos
após ser fundado, concentrando esforços na atuação junto aos movimentos
sociais. É desse período a construção da Central Única dos Trabalhadores
(CUT) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Logo em
seguida, o PT teve como ação prioritária a inserção no processo de mobilização
pelas “Diretas Já”, em uma grande articulação que, além de movimentos sociais
e sindicatos organizados em comitês locais, contava com a participação de
partidos de oposição ao regime3 (KECK, 1992).
Assim, apesar de participar ativamente dos processos eleitorais em curso,
o PT na década de 1980 teve uma atuação muito mais marcada pela sua
presença junto aos grandes processos de mobilização, em uma linha de
oposição e denúncia ao status quo, do que por experiências efetivas de estar em
espaços de poder institucional. Isto é, nos termos de Couto (1995), o PT era um
partido-movimentista.
Até 1988, o PT acumulava poucas e problemáticas experiências de
governo, com crises grandes entre seus diretórios municipais e o governo local,
que culminaram na saída do Partido, ao final do mandato, dos prefeitos de
Diadema e Fortaleza4. Além dessas experiências, bastante localizadas
geográfica e politicamente, a principal experiência vivida pelo PT na
institucionalidade é a atuação de sua bancada de 16 deputados5 no processo da
ANC.

3
O comitê organizador da campanha Diretas Já era composto pelo PT, PMDB, PDT, CUT, CONCLAT CBJP-CNBB e
diversos sindicatos e associações (KECK, 1992, p. 219)
4
Em 1982, o PT elegeu as prefeituras de Diadema (SP) e Santa Quitéria (MA), as duas de forma um tanto inesperadas.
Santa Quitéria era até mesmo desconhecida pela direção nacional do Partido, havendo menção a algum tipo de
assessoria até novembro de 1983 nos informativos do PT, e o prefeito sai do PT logo em seguida por motivos
desconhecidos. Em 1985, o PT elege seu primeiro governo de capital, Fortaleza (CE). Em 1986, o prefeito de Vila Velha
(ES) é eleito para um mandato-tampão. O PT deteve mais uma prefeitura com Icapuí (CE), quando o prefeito do PMDB
se filia ao PT em 1988. Os prefeitos de Diadema e Fortaleza saem do PT próximos do fim de seus mandatos. Apesar
disso, PT consegue se reeleger em Diadema, iniciando um ciclo que viria a durar 30 anos ininterruptos de gestões
petistas. Informações obtidas em: Boletim Nacional do PT, nov. 1983, nº. 2; Boletim Nacional do PT, janeiro de 1984, nº.
4; Boletim Nacional do PT, ago.-set. de 1988, n. 38. Os avanços em Vila Velha; Boletim Nacional do PT, abr. 1988, no.
34. A quarta prefeitura petista; Boletim Nacional do PT, out. 1988, nº. 39.
5
Foram deputados constituintes pelo PT em ordem alfabética: Benedita da Silva (RJ), Eduardo Jorge (SP), Florestan
Fernandes (SP), Gumercindo Milhomem (SP), Irmã Passoni (SP), João Paulo Pires (MG), José Genoíno Neto (SP), Luiz
Inácio Lula da Silva (SP), Luiz Gushiken (SP), Olívio Dutra (RS), Paulo Delgado (MG), Paulo Paim (RS), Plínio de Arruda
Sampaio (SP), Vladimir Palmeira (RJ), Vitor Buaiz (ES) e Virgílio Guimarães (MG). PARTIDO DOS TRABALHADORES
(1987).
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Diante disso, pode-se afirmar que a década de 1980 constitui um
momento de deslocamento e busca por inserção no plano político institucional
daqueles atores da sociedade civil que haviam se destacado nas mobilizações
do final da década de 1970 e confluíram para a formação do PT.
Tal inserção política estava centrada nos mecanismos tradicionais da
democracia liberal representativa, que só se consolidariam no final da década.
O centro da pauta era consolidar o direito de livre organização em partidos
políticos e sindicatos, o direito de votar e ser votado e a revogação da legislação
de exceção da ditadura, denominada “entulho autoritário”. Contudo, o PT já
sinalizava que a existência de eleições livres e diretas era apenas o começo de
um processo de transformações sociais, como um dos elementos da sua
concepção de democracia:
Para transformar a sociedade, não basta tomar o poder do
Estado. Para nós, o poder não apenas se toma, mas
também se constrói. O PT confia na possibilidade de
construir o poder a partir das bases da sociedade, dos
movimentos populares, dos sindicatos e de outras formas
de organização dos explorados – como, por exemplo, a
criação de conselhos populares – e desenvolver esse
poder com uma política de crescimento, de acumulação de
forças e de construção de uma alternativa popular. A
democracia que interessa aos trabalhadores não se esgota
nas instituições, mas se articula com formas diretas e
massivas de participação popular.
Essa participação deve conduzir a uma sociedade sem
explorados nem exploradores, e sem a divisão entre
governados e governantes. A nossa luta é pela construção
do socialismo (grifos nossos).
(Resolução III Encontro Nacional do PT 1984 – Teses para
a atuação do PT)6
Desde sua gênese, o PT expressava a defesa de dois grandes valores: a
defesa do socialismo e da democracia, como elementos indissociáveis e
complementares. Isso está expresso, ainda que de forma genérica, em grande

6
Disponível em: <http://csbh.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-historia/documentos-historicos/resolucoesencontros-nacionais-do-pt>. Acesso em: 19 maio 2013.

5

Anais II Encontro PDPP - Página 95

parte dos textos publicados pela denominada intelectualidade petista, mas
também em suas resoluções7.
Ainda, como desdobramento desses valores, o PT apresenta como
diretrizes de sua ação política três pontos: a inversão de prioridades, isto é,
constituir políticas públicas direcionadas para os trabalhadores, os setores
populares e os menos favorecidos; a defesa e promoção da participação
popular, seja por mecanismos diretos, seja pela relação com movimentos
organizados, seja pela instituição de canais de participação junto à
administração; e, por fim, a transformação da estrutura do Estado, de forma
a romper com o que é associado a elementos tradicionais da política brasileira,
tais como práticas clientelistas, corrupção e procedimentos burocráticos
(SOUZA, 2008; KECK, 1991).

Os conselhos populares
A ideia de que os mecanismos de participação democrática deveriam ir
além do voto era expressa centralmente no propósito de incentivo à mobilização
e organização política da sociedade em torno de determinadas causas ou
demandas. Muitas vezes estava associada também à noção de democracia
direta, fortemente expressa na proposta de plebiscitos e consultas, que eram
utilizados pelo PT como forma de mobilização, conforme se depreende de alguns
documentos já citados. O sentido da participação estava fortemente associado
ao ideal de transformação social profunda: criar condições para a revolução e a
construção do socialismo.
É importante destacar que o termo “participativo” não era usado pelo PT
na década de 1980, e sim pelo PMDB, a partir das ideias de Franco Montoro,
que vinham articuladas ao conceito de descentralização e municipalização de
políticas8. No PT, a primeira proposta de um mecanismo que promovesse a
participação dos cidadãos nas decisões do governo era o mote de governar por

7
Somente no VII Encontro Nacional, realizado logo após a queda do muro de Berlim, em maio/junho de 1990, é que
teremos uma primeira resolução que busca sistematizar em que se constitui o “Socialismo Petista”.
8
Nesse sentido, quando governador de São Paulo, entre 1983 e 1987, Montoro implementou Conselhos Estaduais de
temas específicos8, compostos por intelectuais e lideranças políticas sob sua indicação, e também incentivou a criação
de conselhos comunitários (TATAGIBA, 2004). Havia também algumas experiências municipais em cidades de pequeno
porte governadas pelo MDB no final da década de 1970, como Lages (SC) e Boa Esperança (ES), bem-sucedidas na
implantação de mecanismos de participação da população na gestão da administração, que também eram tidos como
referência para militantes de movimentos urbanos e, certamente, para alguns dos militantes petistas (BAIOCCHI, 2003).
Para saber mais sobre o assunto: MONTORO, Franco (1972). Democracia participativa, seus fundamentos e
instrumentos. Brasília: Senado Federal. 23 p.
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meio de “Conselhos Populares”. É possível afirmar que o termo Conselho
Popular era, em alguma medida, uma forma do Partido demarcar politicamente
seu campo de atuação diante dos conselhos instituídos pelo PMDB, vistos como
espaços de cooptação de lideranças pelo Governo, que não criavam formas
permanentes de organização e controle do poder por parte da população
(MOISÉS, 1985). Inicialmente era uma proposta mais idealizada, uma diretriz
política do que os conselhos deveriam ser, sem que houvesse uma experiência
real de sua implantação por parte do PT.
Em sua concepção, parece ser a convergência de toda espécie de
experiência de organização local acumulada pelo PT: uma mistura de inspiração
dos sovietes russos e Comuna de Paris com formas que os movimentos que
deram origem ao PT já organizavam, comunidades eclesiais de base,
organização por local de trabalho, células, núcleos de base partidários ou ainda
conselhos comunitários de saúde, moradia etc. Trata-se de um esforço de
traduzir o ideário de participação das bases em uma proposta concreta para ser
executada por um governo eleito pelo PT (BITTAR, 1992).
Tal indefinição sobre quem deveria, afinal, tomar as decisões irá marcar
profundamente a primeira gestão do PT à frente de Diadema, eleito ainda em
1982. A relação entre governo, instâncias partidárias e sociedade civil era
conturbada, e isso se justificava pela ausência de definição sobre o que eram e
como deveriam funcionar os mecanismos de controle e participação popular. Na
realidade, embora houvesse de fato tal confusão, ela servia como cortina de
fumaça para justificar disputas intrapartidárias pela ocupação dos postos da
administração e condução da política municipal (SIMÕES, 1992).
Em 1988, fazendo um balanço das quatro prefeituras petistas de então9,
Ricardo de Azevedo aponta para um quadro em que cada local apresentava
experiências diferenciadas. Para ele, apesar de alguns deles terem sido
estimulados pelo Governo, os Conselhos Populares não eram nem órgãos
partidários e nem de governo, mas, sim, canais de participação democrática,
com autonomia perante o governo e participação de todos os cidadãos em sua
eleição/definição de funcionamento.

9
Ricardo de Azevedo. Revista Teoria & Debate, Opinião: Uma Varinha de condão? Edição 04, 01 setembro 1988. Não
há menção à prefeitura de Icapuí-CE, cujo prefeito havia recém se filiado ao PT. Por sua vez, Janduís-RN era governada
pelo PMDB e o PT da cidade estava em fase de formação.
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Entre todas as experiências de governo municipal avaliadas por
Azevedo, Diadema, a primeira prefeitura eleita do PT, foi o único espaço em que
a ideia de constituição de Conselhos Populares teve algum desdobramento mais
concreto. Foram instituídos Conselhos Populares nas áreas de Transportes,
Saúde e Orçamento; este último funcionou desde o primeiro ano de governo em
1983. Sem ter o nome de Conselho Popular, outra experiência relevante ocorrida
na gestão de Diadema foram os mecanismos de participação popular no
programa de urbanização de favelas da cidade (SIMÕES, 1992).
Havia, portanto, uma frouxidão da proposta de criação de “Conselhos
Populares”, não só em sua forma de organização e composição, mas também
em seu caráter perante os objetivos partidários para a construção de um também
pouco definido socialismo democrático.
Esses elementos irão gerar confusões e potencializar disputas de tipos
variados, entre os espaços partidários, dos movimentos sociais e do Governo,
nas poucas prefeituras conquistadas pelo PT. Todavia, também parece ser o
ponto de início para a elaboração de experiências exitosas e inovadoras na
gestão pública.
Nesse sentido, cabe destaque para o fato de que, já naquele momento,
temas de orçamento e saúde aparecem de forma recorrente e mais destacada
em face dos demais. O próprio Conselho de Orçamento de Diadema foi instituído
por orientação partidária, logo no primeiro ano (SIMÕES, 1992).
Em realidade, o termo era capaz apenas de canalizar a diretriz de
incentivo à participação popular e à organização política dos setores populares
como mecanismo de transformação social, tanto em seu sentido revolucionário
ou reformista. A sua falta de definição era resultante de um partido ainda em
processo de construção de sua identidade, permeado por atores com distintas
origens e tradições políticas. A disputa sobre o conceito se dava ou em bases
ideais, ou ainda a partir de experiências pontuais bem-sucedidas, sobre as quais
o PT tinha em geral pouca influência. As experiências de gestão do Partido eram
poucas e localizadas, insuficientes para deslocá-lo de sua lógica de atuação
prevalentemente movimentista e de oposição (COUTO, 1995).

8
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O PT na Constituinte
O Processo Constituinte é especialmente relevante para este estudo, seja
pela análise da atuação do PT, seja pela importância que possui para a literatura
sobre participação. A Constituição Federal de 1988 é vista pela literatura sobre
Instituições Participativas como um ponto de inflexão, um marco legal que deu
margem para que as diferentes experiências de gestão local participativa se
desdobrassem. São duas as razões que motivam tal assertiva: a participação foi
incluída como diretriz da elaboração de políticas públicas nas áreas de política
social e em políticas municipais. Já no que tange à gestão local, os dispositivos
do texto constitucional aprovado teriam promovido uma maior descentralização
político-administrativa, dando aos municípios autonomia política e orçamento
para elaborar e executar políticas públicas (DAGNINO, 2002; TATAGIBA, 2002;
FEDOZZI, 2001; WAMPLER, AVRITZER, 2004; AVRITZER, 2009, 2009a;).
É inegável que o texto constitucional trouxe avanços para a perspectiva
da democracia e participação, uma vez que é o marco legal da transição
democrática no Brasil. No entanto, a disseminação das hoje denominadas
“instituições participativas” não pode ser inferida diretamente do texto aprovado
naquele momento, pois depende de forma determinante de desdobramentos
políticos e legais posteriores10.
Os debates realizados durante as audiências públicas e as emendas
populares apresentadas pelo Plenário Nacional Pró-Participação11 centravam
suas propostas na ampliação da participação e no potencial avanço democrático
da Constituição nos mecanismos de participação política e jurídica direta. Tais
propostas foram de fato incorporadas de forma expressa nos artigos 5º, incisos
LXX e LXXIII e 14, com a previsão legal e autoaplicável dos seguintes institutos:
o mandado de segurança coletivo, a ação popular, o plebiscito, o referendo e a
iniciativa popular (DALLARI, 1989; BACKES, 2009). No entanto, os mecanismos

10
A participação da comunidade, o controle social e a gestão democrática foram incorporados apenas como princípios
gerais para as políticas de ordenamento territorial, saúde, assistência social e educação (art. 29, XII; 198, III; 204, II; 206,
IV). A sua efetividade dependerá, em grande medida, do processo de regulamentação legal que ocorre ao longo da
década de 1990 e nos anos 2000.Já os dispositivos que trazem de forma mais explícita a participação, como o art. 10,
que prevê a participação de trabalhadores e empregadores em órgãos colegiados em temas previdenciários e/ou
profissionais, não têm posterior disseminação em âmbito municipal. Outro dado interessante é que o Conselho de
Comunicação Social, único Conselho expressamente previsto em 1988 (art. 224), não teve maiores desdobramentos do
ponto de vista de promoção da participação e do controle social.
11
Das emendas populares admitidas pela Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte, três
versavam sobre direito à participação popular: a no. 21, defendida por Dalmo Dallari, a no. 22, defendida por José Paulo
Bisol e a no. 56, defendida por José Gomes Pimenta. Nenhuma delas refere-se a instrumentos participativos, mas sim
aos mecanismos de democracia direta acima referidos (MICHILES, 1989, p. 240-242).
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de participação política direta previstos no artigo 14 foram pouco utilizados. Entre
1988 e 2013, foram realizados apenas um plebiscito e um referendo de âmbito
nacional, dois de âmbito estadual e apenas quatro projetos de lei de iniciativa
popular foram aprovados12.
O maior impacto imediato da Constituição, apontado como condição
necessária para a proliferação do Orçamento Participativo em específico, reside
não nos dispositivos sobre participação política, mas sim nos mecanismos de
descentralização político-administrativa e de autonomia dos municípios em
matéria de instituição e arrecadação de tributos, bem como na instituição do
Fundo de Participação dos Municípios (art. 30, III e art. 145, 159, I, b) (FEDOZZI,
2001; WAMPLER, AVRITZER, 2004).
No tocante ao PT, a ANC representa um momento de enorme
aprendizado institucional. Esse aprendizado se deu desde o desafio de
elaboração de um projeto de constituição, passando pelo estabelecimento de
uma atuação coesa da bancada até a realização de alianças e negociação com
outros partidos, articulando isso à intensa mobilização social em torno do
Plenário Pró-Participação. A análise desse período nos explicita os dilemas
enfrentados pelo PT sobre como viabilizar, por meio da atuação institucional, as
bandeiras de luta do Partido.
O PT se destacou na Constituinte por ter sido o único partido a apresentar
uma proposta completa de Constituição, projeto esse que foi rapidamente
derrotado e serviu muito mais como um demarcador político, dando o tom do que
se seria a postura do Partido durante todo o processo. Para tal, a Direção
Nacional solicitou ao jurista Fábio Konder Comparato13 a elaboração de proposta
em 1985, que foi entregue em fevereiro do ano seguinte. Na proposta aprovada
12 O plebiscito, realizado em 1993, foi previsto no art. 2º., Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que
estabelecia que os cidadãos deveriam escolher o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, e a forma
de governo, Monarquia ou República. Já o Referendo realizado em 2005 versou sobre a manutenção ou não do art. 35
do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que proibia a comercialização de armas de fogo. Por fim, foram
realizados dois plebiscitos estaduais: um sobre a divisão do Estado do Pará, que se baseia no art. 18 §3º. da CF, e outro
sobre a mudança de horário do Estado do Acre. Todos os resultados encontram-se disponíveis no site do TSE:
<http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos>, à exceção do plebiscito realizado no Estado do Acre,
disponível apenas em: <http://www.tre-ac.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos>.
Já as leis de iniciativa popular aprovadas são a Lei nº 8.930/94, que altera a lei de Crimes Hediondos; a Lei nº 9840/99,
que estabelece a cassação e a inelegibilidade por compra de votos, a Lei nº 11.124/2005, que cria a Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social (FNHIS), e por fim a Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como Ficha Limpa. As
reportagens sobre o tema: Ficha Limpa é o quarto projeto de iniciativa popular a se tornar lei, 20/05/2010, Portal G1,
disponível em: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/ficha-limpa-e-o-quarto-projeto-de-iniciativapopular-se-tornar-lei.html; PEC facilita apresentação de propostas de iniciativa popular, 23/07/2013, Portal Câmara dos
Deputados, disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/448176-PEC-FACILITAAPRESENTACAO-DE-PROPOSTAS-DE-INICIATIVA-POPULAR.html.
13
O projeto foi publicado como COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil: uma constituição para o desenvolvimento
democrático. São Paulo: Brasiliense, 1986.
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pelo Diretório Nacional do PT e encaminhada ao Congresso, estão presentes a
defesa de mecanismos de participação direta, como plebiscito e referendo, e de
mecanismos de participação judicial, como a ação popular. Há menção explícita
aos Conselhos Populares de forma geral, o como também o texto já prevê a
participação e controle social da gestão pública em duas áreas: uma de serviços
públicos em geral, com menção explícita a transporte; e nas áreas da saúde,
educação, seguridade social e trabalho.
Tendo o projeto sido imediatamente rejeitado, o PT se esforçou por
manter sua pequena bancada bastante atuante, sempre intervindo e
apresentando emendas, cujo foco centrava-se em diretos políticos e sociais,
destacando-se os temas do trabalho, reforma agrária, saúde e seguridade. Ao
longo do processo da ANC, o PT apresentou diversas emendas, muito próximas
do que está expresso nesse primeiro projeto de Constituição, eventualmente
com maior grau detalhamento, mas expressando a criação de mecanismos de
controle social, com a previsão de espaços de participação de organizações da
sociedade civil, para serviços públicos em geral, planejamento urbano, saúde,
reforma agrária, entre outros14. Essa diversidade de conselhos já é indicativa da
ação que o PT terá no decorrer dos anos 1990, de constituição de conselhos
municipais ligados a políticas sociais, conforme veremos no capítulo seguinte.
É interessante notar que, nos textos elaborados nos casos da saúde e
seguridade15, já é possível visualizar as diretrizes do que posteriormente viria a
se tornar o SUS e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS)16,
respectivamente. Nesses dois casos, há que se destacar a incorporação, por
parte do PT, das resoluções da 8ª Conferência Nacional de Saúde.

O fortalecimento da estratégia eleitoral

14
A ANC possuiu diversas etapas para apresentação de emendas, entre subcomissões, comissões, comissão da
sistematização e plenário. Para este trabalho, foi feita a análise de todas as emendas apresentadas pelos deputados do
PT em todo o processo. Esses documentos foram obtidos junto à Câmara dos Deputados por meio de solicitação ao
“Fale Conosco” da Biblioteca Pedro Aleixo: <http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/biblarq/fale-conosco>.
O documento analisado continha 768 páginas de emendas.
15
Na Constituição de 1988, a Seguridade Social abarca a saúde, assistência social e previdência. Já no projeto
apresentado pelo PT, a saúde é apresentada em seção separada.
16
O Sistema Único da Saúde foi formalmente previsto na Constituição de 1988, com a participação da comunidade como
diretriz (art. 198, III). Contudo, a participação na gestão em todos os níveis só é regulamentada posteriormente, na Lei
nº 8142/1990, que institui os Conselhos de Saúde em todos os níveis, bem como as Conferências de Saúde. Por sua
vez, não há previsão constitucional de um sistema único da assistência social. Tal previsão é feita de forma genérica na
LOAS (Lei nº 9742/1993), que institui um sistema federativo de Conselhos com participação da sociedade civil. O SUAS
só é formalmente instituído em 2011 (Lei nº 12.435/2011).
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O ano de 1989 representa um marco histórico para o Brasil. É o ano das
primeiras eleições diretas para presidente no Brasil desde 1960, definidas
quando da aprovação da nova Constituição, no ano anterior. Para o PT, isso
representava a possibilidade concreta de realizar seu projeto de chegada ao
poder nacional. O sonho de assumir a Presidência da República ainda demoraria
a ser realizado pelo PT. A derrota nas eleições em outubro para Collor de Mello,
seguida pela queda do muro de Berlim, que simboliza o fim das experiências do
chamado socialismo real e da Guerra Fria, exigiram do PT uma reflexão no
sentido de ajustar sua estratégia de disputa de poder para o novo momento
político no Brasil e no mundo. O fim da década de 1980 no Brasil é também o
fim de um intenso ciclo de mobilizações e das possibilidades abertas por ele.
Após a derrota de 1989, o PT buscou utilizar sua presença em espaços
institucionais como mecanismos de “acúmulo de forças” a fim de contribuir para
seu projeto nacional (BITTAR, 1992). Os saldos políticos eram, em esfera
nacional, os direitos conquistados na Constituição — para os quais faltava em
sua maioria regulamentação —, e a projeção nacional obtida em função das
eleições presidenciais. Já no plano municipal, havia o desafio de governar as
mais de 30 prefeituras conquistadas, em sua maioria grandes e médios
municípios, cuja população equivalia a 10% da população brasileira17.
Assim, a atuação no Legislativo buscava cunhar sua marca como partido
de oposição ao Governo Federal e defensor das conquistas sociais, fortalecendo
a identidade de um partido ligado às lutas sociais. Já nas prefeituras eleitas, o
PT esperava demonstrar que tinha capacidade de governar, ao mesmo tempo
que era diferente dos demais partidos: seu compromisso era de governar com
inversão de prioridades e participação popular, além de se diferenciar por
governar com honestidade e competência (BITTAR, 1992).
Os prefeitos eleitos em 1988 são denominados como a segunda geração
de prefeitos petistas, em face da incipiente primeira geração pré-88. O PT sai de
cerca de 5 prefeituras eleitas ou de prefeitos que aderiram ao Partido para um
número que varia entre 31 e 38 prefeituras18, o que iniciaria um ciclo de expansão
contínua, até o presente, do número de prefeituras sob comando do PT.
17

Boletim Nacional n. 47, outubro de 1989. “PT governa 10% dos brasileiros”.
Os dados do TSE registram 38 prefeituras, enquanto o próprio jornal do Partido menciona apenas 31, o que pode
refletir algum desconhecimento do próprio PT sobre tais prefeituras. Boletim Nacional do PT, no. 47, out. 1988. Entre as
prefeituras eleitas, estão as capitais São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES), além de diversas cidades com
18
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Duas dessas cidades destacam-se por terem recebido maior atenção de
estudiosos e uma maior produção bibliográfica sobre suas experiências de
gestão no período 1989-1992: São Paulo e Porto Alegre. Um ponto em comum
entre essas duas capitais e as experiências anteriores de Diadema e Fortaleza
está no conflito entre a composição partidária do governo local e a do respectivo
diretório municipal. Em todos os quatro casos, o grupo político do prefeito eleito
não constituía maioria no diretório municipal. Isso se dá pela origem plural do
PT, de diversas tradições políticas, que acabou por reconhecer o direito de
organização por tendências internas. Se a simples ascensão ao Executivo já
gerava potenciais conflitos entre militantes atuando dentro e fora do governo, em
razão da tradição partidária baseada em uma lógica movimentista, a combinação
desse elemento com a disputa política interna partidária era potencialmente
explosiva.
O debate sobre orçamento em Porto Alegre se inicia de forma semelhante
às demais experiências petistas, tendo como diretriz a discussão do orçamento
por meio dos Conselhos Populares, por mais dúbio que fosse o seu significado.
Nos primeiros anos de gestão petista, o formato de discussão ainda era
incipiente, embora já se contasse com uma dinâmica de assembleias regionais
que eram espaços para uma breve apresentação do orçamento e eleição de
representantes comunitários (FEDOZZI, 2000).
É somente após um planejamento interno com muitas pactuações
políticas, que o quadro começa a mudar. Já considerando a estrutura
institucional de participação, são instituídos diversos Conselhos Municipais
setoriais

(transportes,

habitação,

educação,

meio

ambiente,

obras,

planejamento)19. A composição da sociedade civil era feita por critérios
territoriais, a partir do que viria a se consolidar como microrregiões do OP,
garantindo-se pelo menos um representante por microrregião no Conselho
Municipal. Quanto à discussão do orçamento, a comissão de representantes de
1989 vira Fórum do Orçamento Participativo em 1990 e finalmente Conselho do
Orçamento Participativo (COP) em 1991. Por fim, foi criado um Fórum de

mais de 200.000 habitantes, com uma concentração expressiva no Estado de São Paulo: Campinas (SP), Santo André
(SP), São Bernardo do Campo (SP), Santos (SP), Diadema (SP), Piracicaba (SP) e Ipatinga (MG).
19
Trata-se dos mesmos Conselhos Municipais previstos no art. 101 da Lei Orgânica de Porto Alegre. Até então, eles
haviam sido regulamentados legalmente, mas só são de fato instituídos nesse momento.
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Participação Popular, que reunia os representantes de todos os conselhos
setoriais (FEDOZZI, 2000).
Gradativamente, todos os setores do PT vão abandonando a concepção
idealizada sobre o papel dos Conselhos Populares como “embriões do duplo
poder”, dotados de caráter revolucionário, e incorporando a visão aplicada pelo
governo, com um sistema de Conselhos temáticos com representação da
sociedade civil e do governo. Os Conselhos incentivados pela administração são
denominados “conselhos municipais”, enquanto a denominação “conselhos
populares” continua a ser utilizada para certas organizações de movimentos
sociais, mas cada vez mais como resquício de um momento anterior (FEDOZZI,
2000).
Simultaneamente, a metodologia do orçamento participativo vai sendo
aperfeiçoada. A melhoria da engenharia institucional, combinada com as
entregas das primeiras obras, acaba por consolidar o OP como método de
planejamento participativo, com a ampliação exponencial da participação, que
sai de cerca de 750 pessoas em 1989 para 7.610 em 1992 (FEDOZZI, 2000: p.
146; GENRO, SOUZA, 1997).
A instituição do OP no município de Porto Alegre é um grande trunfo
político. Além da dimensão evidente de ser bem-sucedida em concretizar a
diretriz petista de governar com participação popular, o OP a um só tempo
acomodou todas as forças políticas do PT no governo, estabeleceu vínculos com
os movimentos sociais em que o Partido não estava presente e fortaleceu os
existentes, além de fornecer maior capacidade de pressão do Executivo junto ao
Legislativo, espaço em que o PT era minoritário (DIAS, 2002).
O OP, a partir da experiência de Porto Alegre, tornaria-se uma forte marca
da gestão do PT na cidade e também em todo o Brasil, como a ferramenta a
viabilizar a diretriz da participação popular dentro do “modo petista de governar”.

O MODO PETISTA DE GOVERNAR
A formação inicial do PT e sua vida orgânica partidária são os elementos
que definem inicialmente a participação popular enquanto diretriz para a ação
política. No entanto, a forma e o alcance desse significado serão moldados em
grande medida pela experiência e pelo aprendizado institucional. É no âmago
14
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das prefeituras que se processará boa parte do debate sobre práticas
participativas. Posteriormente, o Partido buscará sistematizar e disseminar
práticas tidas como bem-sucedidas, destacando-se o papel desempenhado pela
Secretaria Nacional de Articulação Institucional (SNAI-PT), criada em 1989.
O primeiro e talvez um dos mais importantes frutos da reflexão promovida
pela SNAI no interior no PT resultou em um livro, publicado em 1992, intitulado
“O modo petista de governar”20. Foi o início do uso dessa expressão que se
firmou como verdadeira marca partidária ao longo dos anos 1990. Esse
documento representa talvez a maior inflexão ocorrida no interior do partido, no
que tange às diretrizes para a participação e políticas públicas.
Nele há uma tentativa de definição de papéis entre partido, governo e
sociedade civil; o partido atua tanto na esfera estatal quanto societal, não se
confundindo com nenhum deles:
A democratização do Estado e a garantia da participação
da população nas decisões e na gestão é um papel da
administração. Cabe à sociedade, estimulado pelo partido,
criar espaços autônomos de organização (BITTAR, 1992:
p. 24).
É reconhecida como função do partido a de sistematizar a ação prática e
experiência das prefeituras em diretrizes gerais, que consubstanciariam o “modo
petista de governar”. Este “modo” aparece conceituado de diferentes formas ao
longo do texto, ora enfatizando mais a dimensão da transformação social, ora
mais visto como método de gestão inovadora e democrática.
No livro O modo petista de governar, já aparece o desenho bastante
próximo do que são hoje os conselhos gestores de políticas, apontados como
solução para praticamente todas as políticas setoriais, sempre com desenho
semelhante: parcela da sociedade civil e parcela da administração.
É impressionante como fica clara a delimitação, outrora confusa, sobre
quais são as funções dos conselhos gestores, qual o seu lugar institucional e o
seu papel, bem como sua composição. Primeiro, fica bem delimitado que os
espaços de autonomia e organização dos movimentos sociais são em fóruns
próprios, que só podem deliberar sobre as ações do próprio movimento.
20
O livro foi o resultado de um processo de 17 seminários temáticos e reuniões com petistas de prefeituras, bem como
representantes de sindicatos, ONGs e Universidades. Colaboraram diretamente na consolidação do material, que
resultou em uma publicação de autoria coletiva: as equipes da SNAI, do INAPP, o ILDES e o Governo Paralelo.
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Por sua vez, os Conselhos Setoriais passam a ser entendidos como
espaços institucionais organizados pelo próprio Estado, como o local de
interlocução privilegiada com a sociedade civil, que tem o papel de fiscalização,
controle e debate sobre diretrizes de políticas. A mesma definição é expressa
em áreas tão distintas como cultura, habitação, meio ambiente, saúde e
assistência social, educação e orçamento.
Outro ponto importante é que desaparece a ideia de que o Governo
deveria abrir mão de seu poder decisório, delegando-o aos conselhos. Em vez
disso, temos o mote da “cogestão”, que irá se tornar uma constante nas
resoluções sobre participação popular até pelo menos o início dos anos 2000
(BITTAR, 1992: p. 25). Isto é, não há delegação de poder por parte do Estado,
mas sim uma gestão compartilhada com a sociedade civil, dentro dos espaços
participativos. Em resumo, da indefinição e disputa sobre o caráter dos
conselhos, há um deslocamento rumo ao papel de controle social e governança.
Outra variável importante para essa mudança no entendimento sobre o
caráter dos conselhos parece ser as mudanças legislativas ocorridas a partir da
Constituição de 1988. Não é possível, neste estudo, avaliar o peso da influência
do SUS e dos Conselhos de Saúde sobre as demais áreas setoriais, muito
embora pareça razoável supor que a recente aprovação da lei que dispõe sobre
a participação da comunidade no SUS (Lei nº 8142/1990) tivesse um poder de
influência significativo como modelo para outras áreas de políticas públicas. Na
seção específica sobre saúde, o PT reconhece a influência do movimento
sanitário no seu programa:
O SUS implica gestão democrática, criação do Conselho
Municipal e participação da sociedade nos vários níveis de
decisão. Este avanço do setor de saúde, onde as propostas
dos segmentos progressistas da sociedade para esta área
foram incorporadas à Constituição, se colocava para todas
as administrações, independente do seu matiz partidário.
Ao vencer as eleições municipais, o PT trazia o
compromisso de contribuir com a implantação do Sistema
Único de Saúde, já que os pressupostos aí estabelecidos
vinham sendo defendidos pelo PT junto aos outros setores
da sociedade e seus representantes desde a realização da
8ª. Conferência Nacional de Saúde, em 86 (BITTAR, 1992:
p. 139-141).
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O livro “O modo petista de governar” é também o primeiro documento do
PT de maior circulação em que há menção ao Orçamento Participativo21. Ele
aparece especificamente vinculado à cidade de Porto Alegre, como uma das
inovações para garantir “orçamentos com participação popular”. Isto é,
“Orçamento Participativo” é visto como um formato específico de participação no
orçamento.
Nenhuma das experiências da década de 1980 recebia o nome de
Orçamento

Participativo,

embora

obviamente

constituíssem

práticas

participativas de discussão do orçamento22. Mesmo em Porto Alegre, o termo só
passa a ser utilizado em 1990 e seu desenho somente se consolida como tal nos
anos de 1991 e 1992 (FEDOZZI, 2000). Sintomático disso é que a ideia de
conselho popular, em desuso na maior parte das políticas setoriais, ainda
aparece com força na temática específica do debate do orçamento:
O debate presente na publicação expressa um momento de transição: a
experimentação e diversidade de formatos para debater o orçamento é ainda
valorizada, mas já temos o Orçamento Participativo apontado como modelo de
experiência bem — sucedida para concretizar a diretriz petista de promover a
participação popular em seus governos. A partir de um desenho institucional
complexo, como é o do OP e mesmo os sistemas de conselhos gestores, a
participação começa a ser incorporada no vocabulário da gestão pública.
Isto é, o início dos anos 1990 representa um ponto de inflexão no ideário
participativo do PT. A decisão deliberada do Partido em investir na disputa de
espaços institucionais, tendo como objetivo principal a conquista do Governo
Federal, começa a gerar retornos eleitorais positivos: o PT passa governar
prefeituras em diversas grandes cidades. Por sua vez, a maior presença na
institucionalidade gera efeitos sobre o próprio programa partidário. A experiência
21
As primeiras aparições do termo Orçamento Participativo entre os documentos investigados são: em 1992, no livro “O
modo petista de governar”; no início de 1993, no Boletim Nacional do PT nº. 67, dez. 1992-jan. 1993. As estrelas das
capitais (entrevista com Tarso Genro, recém-eleito). Em resoluções de encontros nacionais, ele aparece primeiro em
1993, dentro de uma moção do 8º. Encontro Nacional do PT e finalmente, 1994, aparece de forma destacada na
Resolução “A Conjuntura e a campanha” do 9º. Encontro Nacional do PT. Após essas primeiras aparições, o Orçamento
Participativo aparece constantemente até 2002.
22
Essa distinção é importante, pois por vezes a literatura é imprecisa e utiliza o termo de forma anacrônica para se referir
a experiências de discussão popular do orçamento anteriores a esse período. Conforme visto no primeiro capítulo, os
primeiros registros de discussão do orçamento municipal com a população no Brasil remontam ao final da década de
1970, sendo conhecidas as experiências de Lajes (SC), Piracicaba (SP) e Vila Velha (ES) (ALVES, 1980; BAIOCCHI,
2003). Também sabemos que o PT adotou a orientação de priorizar a discussão do orçamento com a população pelo
menos desde 1985 (DALLARI, 1985). Diadema ainda em 1983 adotou a prática de discutir o Orçamento em um Conselho
Popular (SIMÕES, 1992), assim como Vila Velha também já possui essa prática desde esse ano, ou ainda Janduís (RN)
(AZEVEDO, 1989). O jornal Boletim Nacional do PT n. 43 de1989 destaca também as experiências de Vitória e Jaguaré
(ES), entre as primeiras prefeituras a colherem bons frutos e se tornarem referências para o PT em termos de participação
no orçamento.
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prática evidencia as limitações, ambiguidades e contradições da ideia de
Conselhos Populares. Diante da necessidade de dar respostas palpáveis e
coerentes com o seu programa, o PT inicia diversas experiências nas cidades
que governa. Onde tais experiências são bem-sucedidas, elas são incorporadas
ao programa partidário e passam a servir de referência para as demais
prefeituras.

O crescimento eleitoral do PT
Os anos seguintes são marcados pelo aprofundamento da estratégia já
esboçada no início dos anos 1990: investimento no crescimento eleitoral do PT,
com uma atuação marcada pela oposição ao Governo Federal no plano nacional
e pela visibilidade do “modo petista de governar” nos municípios.
O PT sai de uma presença institucional inexpressiva para se constituir
como um dos partidos mais competitivos do sistema partidário brasileiro, tendo
sempre como eixo impulsionador a sua disputa para a Presidência da República.

Gráfico 1 – Prefeituras eleitas pelo PT 1982-2004

Fonte: Fonte: TSE/Fundação Perseu Abramo. Elaboração Própria.
No período 1988-2000, é possível observar um crescimento gradual
constante do PT, seja em sua votação nacional, seja em sua presença em
prefeituras. Esse período corresponde à consolidação do “modo petista de
governar”, cuja maior expressão são os governos municipais. Mesmo sempre
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crescente, a presença do PT em 2000 é ainda bastante pequena se
considerarmos o universo dos municípios existentes no Brasil (187 prefeituras
de um total de 5.560 municípios23). Isso permite ainda um razoável
acompanhamento do Partido junto a suas prefeituras. A vitória no âmbito do
Governo Federal altera esse padrão, tendo um efeito exponencial no
crescimento municipal do PT a partir de então.
De forma simplificada, poderíamos dizer que o PT da década de 1980 era
definido como um

partido com baixa presença institucional e forte

experimentalismo. A consigna de governar por meio de “conselhos populares”
era fortemente influenciada pelos movimentos sociais em que estava inserido;
era alvo de divergências e disputas políticas de grupos do PT e contava com
pouca aplicabilidade em governos. Já na década de 1990, o quadro muda
significativamente: a ampliação da presença em prefeituras tem efeitos sobre os
grupos internos do PT e tendem a se sobrepor a eles. As experiências bemsucedidas são sistematizadas e passam a servir de exemplo a ser disseminado.
Há ainda espaço para novas experiências, mas há um patamar mínimo
estabelecido. O Orçamento Participativo acaba por se consolidar como vitrine do
“modo petista” para promover a participação da população, que é cada vez mais
enfatizada como uma espécie de marca partidária. Essa vinculação é
significativa a ponto de encontrarmos propostas de Orçamentos Participativos
em âmbito nacional em todos os programas de governo da candidatura Lula,
entre 1994 e 2002.
O peso conferido à consolidação do Orçamento Participativo como parte
do modo petista de governar é aferível em números. Se, para o período 19931996, 12 (22,22%) das 54 prefeituras administradas pelo PT adotaram o OP,
número salta em 1997-2000 para 52 (44%) de um total de 116 prefeituras. O OP
também se expandiu para além do PT, sendo crescente a sua adoção por outros
partidos, de diferentes matizes ideológicos, embora em sua maioria associados
à ideologia de esquerda. Tal expansão é associada por Wampler (2008) à
atuação de redes de políticas públicas baseadas na boa governança,
notadamente as ONGs vinculadas ao Fórum Nacional de Participação Popular
(FNPP).
23
O número de municípios cresceu bastante ao longo desse período. O dado refere-se ao número de municípios
existentes em 2001, conforme dados da MUNIC IBGE 2001.
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O PT segue respondendo pela maior parte delas, representando 65% das
prefeituras que implementaram o programa no período 1997-2000, se
considerarmos prefeitos e vice-prefeitos do PT (RIBEIRO, GRAZIA, 2003: p.
39)24. Os dados elaborados por Spada (2014) também corroboram para reforçar
o grande peso exercido pelo PT para que as prefeituras adotem o OP. Para o
período 1993-2004, o PT responde por 39,5 a 44% das experiências existentes
de OP em relação a outros partidos, e entre 72,2 a 96,3% das prefeituras petistas
adotam o OP.
A difusão nacional e internacional do Orçamento Participativo para além
das áreas de influência do PT também é explicada pela grande visibilidade
adquirida pelo programa como “melhor prática” de gestão urbana por ocasião da
premiação recebida em 1996, durante a UN-Habitat II25 (PORTO DE OLIVEIRA,
2013). Esse prêmio insere-se em um conjunto de esforços empreendidos pelas
lideranças políticas de Porto Alegre, destacando-se o papel cumprido por Tarso
Genro e Raul Pont.
Embora, a difusão do OP em âmbito internacional tenha contado
inicialmente com os esforços de lideranças petistas brasileiras, gradualmente ele
passa a fazer parte da agenda de agências internacionais, como ONU e Banco
Mundial, que também advogam pela sua implementação em diversos locais do
mundo (PORTO DE OLIVEIRA, 2013). Estima-se que existam hoje entre 1269 e
2788 experiências de Orçamento Participativo em países tão diversos como
Moçambique, Peru, Venezuela, França, Itália e Estados Unidos (PORTO DE
OLIVEIRA, 2013; SPADA, 2013). Isto é, se a difusão nacional do OP está
diretamente vinculada à atuação do PT, a sua difusão internacional ultrapassa,
em muito, o alcance do “modo petista de governar”.
O PT não produziu outro livro sobre o assunto com a densidade das
sínteses presentes em “O modo petista de governar” de 1992. Nas resoluções
de Encontros e Congressos, não se observa nenhuma grande mudança ou
24
Os dados disponíveis sobre a presença e difusão do Orçamento Participativo são poucos e imprecisos. Entre os
esforços empreendidos nesse sentido, temos o levantamento inicial da FASE, para o período 1989-1996, ao qual Ribeiro
e Grazia (2003) acrescentam dados detalhados para o período 1997-2000. Finalmente, partindo dessa compilação de
dados, Wampler (2008) amplia o levantamento para o período 2000-2004. Isto é, para cada período tivemos uma
metodologia diferente de levantamento de dados, o que dificulta a comparação e a confiabilidade. Percebe-se, por
exemplo, para o período 1989-1992 um uso indevido do termo orçamento participativo para experiências variadas de
discussão do orçamento. Um esforço recente de construção de outro banco de dados, a partir de dados de Tribunais
Regionais Eleitorais, sítios eletrônicos de prefeituras e entrevistas foi feita por Paolo Spada (2014).
25
UN-Habitat II é a expressão utilizada para denominar Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos
Humanos — Second United Nations Conference on Human Settlements, em inglês —, ocorrida em Istambul, Turquia, no
ano de 1996.
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alteração na forma como se caracteriza a participação, sendo sempre reforçado
o “modo petista” e a implantação do orçamento participativo e de conselhos
gestores nas prefeituras. Há novos livros feitos sob o formato de artigos de
prefeitos e outras lideranças ligadas às administrações petistas, que auxiliam na
percepção de alterações e nuances do debate. (PALOCCI, BUARQUE, PONT,
1997; TREVAS, MAGALHÃES, BARRETO, 1999; FRATI, ABRAMO, 2005).
A combinação entre OP e Conselhos Gestores se consolida como a
combinação básica de arranjos participativos na gestão petista. No entanto, no
final dos anos 1990, já despontam algumas novas experiências. Com o
amadurecimento e a maior experiência de gestão, o PT consegue sair das
demandas mais urgentes de organização administrativa e de problemas básicos
de infraestrutura urbana para também começar a pensar estratégias de
desenvolvimento

urbano

de

longo

prazo.

Nesse

sentido,

despontam

experiências como a Cidade Constituinte, em Porto Alegre; o Congresso da
Cidade, em Belém; e a Cidade Futuro, em Santo André.
A vitória no Governo do Estado do Rio Grande do Sul cria a oportunidade
para que os idealizadores do OP de Porto Alegre pudessem aplicá-lo em outra
escala federativa. No entanto, a dificuldade na relação com as prefeituras parece
ter sido um ponto de difícil transposição para viabilizar o OP estadual. A ação da
oposição — seja pelo boicote dos prefeitos oposicionistas, seja por meio de
ações judiciais — demonstrou a complexidade de subir um nível federativo. Essa
foi a única tentativa do PT de implantar o OP em nível estadual.

Considerações Finais
A defesa da participação como elemento indissociável de uma visão de
democracia política e econômica está presente desde a sua fundação e
permanece nos documentos partidários até o presente. Tais valores constituem
o núcleo do ideário programático petista, inicialmente expressado pelas palavras
de ordem “governar com inversão de prioridades e participação popular”.
Se há continuidade na defesa da participação como valor, há, no entanto,
mudanças substantivas na forma de traduzi-lo em experiências concretas. Tais
alterações são impulsionadas em grande medida pela crescente experiência
institucional do PT, havendo dois grandes pontos de inflexão: um no início da
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década de 1990, quando o PT passa a ocupar um número significativo de
prefeituras; e outro no início dos anos 2000, com sua chegada ao Governo
Federal.
Na década de 1980, havia uma consigna comum de que a participação
seria promovida por meio de “conselhos populares”. Tal conceito, no entanto, era
dúbio e seus sentidos disputados por setores do partido com diferentes origens
sociais. Independentemente da posição intrapartidária, naquele momento o PT
era um partido com pouca ou nenhuma experiência institucional.
A ambiguidade e a insuficiência do conceito de conselhos populares são
postas à prova a partir da chegada do PT a governos locais. Os militantes e
filiados petistas, antes ocupantes de espaços estritamente reivindicatórios e com
forte recorte classista, se veem premidos a ocupar instâncias de poder na qual
devem agregar interesses e atender reivindicações de modo universal.
A mudança ambiental (COUTO, 1994), produzida por essa mudança de
posicionamento, irá gerar conflitos no interior do Partido, onde passam a haver
atores em ambas as posições, no governo e na sociedade. Anteriormente o PT
ocupava uma posição marcadamente reivindicatória e oposicionista em relação
ao Estado. Nesse sentido, seu discurso e suas ações podiam referir-se a apenas
um setor social, que ele alegava representar. Já ocupar o Estado significava
governar para toda a população e ter que negociar com todos os setores
políticos. Isso colocava novos desafios para os petistas nas administrações
municipais, que exigiam uma atuação diferente daqueles que permaneciam
participando das estruturas partidárias ou dos movimentos sociais; estes últimos
seguiam atuando na lógica estritamente reivindicatória e contestavam as
posições assumidas por aqueles que estavam na administração.
Tal situação exigirá do PT uma nova formulação, que delimite o papel a
ser cumprido pelos atores partidários de acordo com a esfera que estejam
ocupando: movimento/sociedade civil, Estado ou direção partidária. Por sua vez,
as instituições participativas colocavam-se no limiar dessa tensão: era o espaço
em que Estado e sociedade civil se encontravam.
Gradualmente, vai sendo consolidada a ideia de que os espaços
participativos são promovidos e coordenados pelo governo com participação da
sociedade civil. Tanto a ideia de espaço revolucionário como a de auto-
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organização do movimento cedem espaço para a lógica da democratização da
gestão e criação de espaços de interlocução entre Estado e sociedade civil.
Trata-se de um processo de mudança incremental, que, a partir de
pequenas mudanças dentro de um mesmo padrão — no caso, a valorização da
participação —, acaba por gerar um desfecho bastante diferente. Nesse sentido,
o aporte teórico trazido por STREECK e THELEN (2005), segundo o qual as
instituições funcionariam como processos dinâmicos de contínua alteração e
reprodução interna, pode ajudar a iluminar tais processos mudança incremental,
nos quais os desfechos representam inflexões substantivas em relação ao ponto
de partida. Os referidos autores sugerem que se distinga entre os processos de
mudança em si e os seus resultados. Desse modo, os processos de mudança
podem se dar tanto de modo incremental quanto abrupto. Por sua vez, os
resultados, em cada um desses processos, podem ser tanto de continuidade
quanto de descontinuidade institucional.
Dentro

desse

quadro

mudança/ruptura/fatores

teórico,

exógenos

rompe-se
e

a

dicotomia

entre

continuidade/adaptação/fatores

endógenos. Abrem-se quatro possíveis resultados dos processos de mudança:
naquela

de

caráter

abrupto,

pode

ocorrer

como

resultado

tanto

a

descontinuidade, ao que ela denomina de situação de colapso e substituição
(breakdown and replacement); quanto à continuidade, que seria a situação de
sobrevivência e retorno (survival and return) dos antigos padrões.
Por sua vez, os processos de mudança incremental podem resultar em
continuidade e, portanto, reprodução e adaptação; ou em descontinuidade, o que
gera uma transformação gradual. Ou seja, isso significa que, apesar da
permanência das estruturas e normas de uma dada instituição, podem haver
mudanças substanciais do escopo, formato e lógica da instituição em si.
Apesar de uma interrupção aparente na menção a conselhos populares,
a ideia não desaparece, mas se transforma por meio de um processo de
displacement, que opera explorando a existência de lógicas duplas ou sistemas
incoerentes que coexistem em uma mesma instituição (STREECK, THELEN,
2005). Esse mecanismo é ativado a partir de uma eventual mudança na
distribuição de poder entre os atores e/ou no contexto político, gerada em função
da chegada do PT às prefeituras e, portanto, em razão da mudança de posição
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em relação ao Estado da oposição para a situação. Assim, o conceito de
conselhos populares acaba se desdobrando em três arranjos, bastante
diferentes entre si: Orçamento Participativo, Conselhos Setoriais e Fórum ou
articulação de movimentos sociais.
Nesse mesmo período, o PT buscava forjar uma marca de gestão que o
diferenciasse dos demais partidos, que ficou cunhada de “modo petista de
governar”. Tendo como diretrizes gerais a promoção da participação popular e a
inversão de prioridades, como na década de 1980, a diferença residia na
preocupação em torná-las viáveis e executáveis, considerando a realidade das
administrações municipais. O “modo petista de governar” também estava em
consonância com a nova estratégia do Partido no plano nacional: consolidar-se
enquanto partido de oposição ao Governo Federal, demonstrando a diferença de
seu projeto político e sua viabilidade como governo por meio de suas prefeituras
municipais.
O Orçamento Participativo vai gradualmente se tornando um elemento
central da marca petista na gestão, uma espécie de vitrine de como governar
com participação popular. Além do seu objetivo declarado — promover a
participação da população de todos os bairros da cidade, produzindo resultados
visíveis e palpáveis em obras no ano seguinte —, o OP constitui-se em um trunfo
político também por seus efeitos sobre a governabilidade na relação com o
legislativo local.
A participação popular na definição das diretrizes orçamentárias auxiliava
o Partido em sua relação com a oposição local. Em vez de ter que negociar com
a oposição (na maioria de suas prefeituras, o PT governava com minoria nas
câmaras municipais), a participação massiva da população exercia uma fonte de
pressão sobre o Legislativo, que se via premido a seguir o estabelecido pelas
assembleias do OP em virtude de sua forte legitimidade junto à população (DIAS,
2002).
Além do OP, compunham o rol do “modo petista de governar" outros tipos
de experiências, como os conselhos setoriais. No entanto, como muitos tinham
um caráter obrigatório para todos os municípios, era mais difícil caracterizá-los
como marcas da gestão petista. De fato, os mais bem-sucedidos, em termos de
maior presença em municípios, foram aqueles que possuíam mecanismos legais
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de indução federal, como a saúde, a assistência social e os conselhos da criança
e do adolescente.

A eleição de Lula à Presidência da República em 2002 colocou o Partido
diante de uma nova escala de desafios. O PT segue defendendo a promoção da
participação, como método de gestão, associada à promoção da justiça social.
Para materializar a participação, o PT opta fortalecer instrumentos que já eram
fortemente defendidos pelo Partido, mas que outrora não estavam diretamente
associados a ele: os conselhos setoriais. A presença no Governo Federal
permite agora fazer com que a disseminação de Conselhos Gestores e
Conferências, ampliadas para diferentes políticas, sejam associadas ao PT.
Por sua vez, o mecanismo anteriormente tido como a vitrine do modo
petista de governar deixa de ser mencionado. A outrora anunciada implantação
do OP em âmbito nacional nunca ocorreu e simplesmente deixa de constar em
documentos oficiais. No entanto, não há negação ou crítica a tal instituição
participativa e ela inclusive continua a ser implementada em prefeituras petistas.
Trata-se de uma mudança sutil e sem rupturas.
Afirmamos que a saída silenciosa do OP do centro do programa de
governo petista é feito por meio de drift: a instituição não é questionada, nem
contestada, nem alterada. Simplesmente deixa de ser estimulada, o que
ocasiona a sua redução e eventual desaparecimento, fato agravado pela
ausência de regulamentação legal. O mecanismo de mudança por drift se baseia
justamente na ausência de manutenção das estruturas de uma dada instituição.
Isto é, esse conceito chama a atenção para o fato de que a sobrevivência de
uma instituição não se dá por inércia e também exige presença ativa de atores
interessados em sua preservação. A ausência da reprodução e adaptação induz,
eventualmente, em seu desmantelamento. Isso não significa que o mecanismo
de drift ocorra por mera omissão e negligência dos atores. A ausência na tomada
de decisões é, em diversos momentos, deliberada e pensada por parte dos
atores. Assim, ao debilitar-se interna e gradualmente, uma instituição pode vir a
se tornar inviável e ruir, sendo então substituída por uma nova estrutura.
As mudanças na forma de operacionalização do ideário participativo
também acabam por implicar em mudanças no alcance e significado da
participação popular. Na concepção original dos Conselhos Populares, o
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governo deveria delegar seu poder decisório a eles, situação que nunca existiu
na prática, mesmo nas poucas prefeituras que o Partido deteve na década de
1980. Já nos anos 1990, ocupando efetivamente espaços de governo, o PT
desenvolve o conceito de cogestão: os espaços participativos seriam espaços
de decisão e gestão compartilhada Estado-Sociedade. A ideia de cogestão se
apresenta bastante forte nas primeiras experiências de OP e vai se tornando
mais matizada ao longo da década, conforme se adotam diferentes desenhos
institucionais, que dão maior peso a elementos técnicos ou mesmo à
representação governamental nas instância do OP. Já no governo federal, o
discurso adotado é, de saída, o de que os sistemas de Conselhos e Conferências
têm uma função eminentemente fiscalizatória e sugestiva: são mecanismos para
uma “escuta forte do Estado”.
Embora sempre presente, o papel que a participação da sociedade civil
cumpre em sua relação com o Estado transitou da ideia de delegação total de
poder para a sociedade civil, onde seria dela as decisões sobre a gestão – fato
que, ressalte-se, nunca existiu de fato, mas estava presente no plano do debate
interno partidário – para a ideia de que a sociedade civil não cumpre papel
deliberativo efetivamente, mas tão somente opinativo.
Entre o PT movimentista da década de 1980 e o PT no Governo Federal,
no início do século XXI, o aprendizado institucional e as mudanças ocorridas na
própria organização partidária tiveram impacto significativo para que a
participação, embora sempre presente como elemento central programático,
sofresse mudanças substantivas em sua forma de ser operacionalizada. Isto é,
as mudanças no significado da participação podem ser percebidas de forma mais
evidente não tanto pelo discurso programático, mas sim por intermédio das
diferentes instituições participativas por meio do qual ele é traduzido.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo analisar a adesão das administrações municipais aos programas de políticas públicas do Governo Federal. Busca-se
testar de influência dos partidos políticos na decisão em aderir ou não aos três
mais importantes propalados programas sociais brasileiros, a saber, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos.

Introdução
O Brasil sofreu intensas transformações na estrutura político-institucional
ao longo dos anos 80, principalmente com a promulgação da Constituição de
1988. Nos anos 90 já com o processo de institucionalização do Estado federativo consolidado iniciou-se o processo de descentralização, principalmente nas
políticas sociais que eram geridas e financiadas pelo governo central. Essas
políticas são compromissos do governo com o bem-estar da população, que ao
perceberem a efetiva melhora tendem a premiar os governantes através do
voto.
O objetivo deste trabalho é investigar se há relações entre os partidos políticos dos prefeitos e a implementação de políticas sociais do governo federal,
a saber: Bolsa Família; Minha Casa, Minha Vida; Mais Médicos. E da mesma
forma a covariação com indicadores socioeconômicos.

Descentralização das Políticas Sociais
Durante a elaboração da Constituição Federal de 1988 criou-se um consenso sobre o processo de descentralização que foi percebido por muitos atores como condição importante para a democracia, passou-se a supor, sob o
argumento que os governantes locais estariam mais suscetíveis ao controle da
população e isso melhoraria a prestações de serviços públicos elevando o
bem-estar da população (ARRETCHE, 1996; RIBEIRO, 2013).
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 os municípios ganharam mais importância na formulação e implementação de políticas públicas,
porém no que se refere às políticas sociais em especial, não ficou definida por
lei as competências dos entes federados, o que resultou em políticas sociais
fracionadas e sujeitas a disponibilidade de verbas para seu financiamento. Só
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em meados da década de 90 o governo federal conseguiu coordenar o processo de descentralização estabelecendo as diretrizes das políticas sociais.
Apesar de o controle decisório ser da União, com a descentralização os
municípios se tornaram responsáveis pela gestão dos serviços públicos de saúde, na assistência social detêm autonomia para a prestação de serviços sociais com recursos de fundos repassados pela União e estados.
No federalismo brasileiro os Municípios, Estados, Distrito Federal e União
são entes com autonomia política, fiscal e administrativa, ou seja, não são subordinados uns aos outros. O arranjo federativo permite estabelecer relações
diretas entre o governo federal e as esferas locais de governo, reduzindo ou
até dispensando a participação de outras esferas (LEITE, 2009).

Políticas Públicas do Governo Federal
Há formas das mais variadas para o Governo Federal despejar recursos
em determinados municípios e regiões para além dos já previstos repasses
constitucionais tal qual o FPM. As políticas públicas são formas eficientes desses recursos chegarem até os destinos desejados.
O Programa Bolsa Família
Maior programa de transferência direta de renda do mundo e inspiração
para diversos outros países, o Programa Bolsa Família, criado em 2003, integra o Plano Brasil Sem Miséria, e tem como foco de atuação beneficiar famílias
em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa entre R$77,01 e
R$154,00) e de extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até
R$77,00).
Possui três eixos principais de atuação: transferência de renda (alívio
imediato da pobreza); acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação,
saúde e assistência social; e acesso as ações, programas e serviços públicos a
fim de superar a situação de vulnerabilidade.
A gestão do programa é descentralizada e compartilhada entre a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios. Dessa forma, amplia-se a fiscalização e
execução do benefício, e o processo de tomadas de decisão é compartilhado
entre os entes.
Para se candidatar ao programa, é necessário que a família esteja inscrita
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, coordenado
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pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), com
seus dados atualizados há menos de 2 anos. No entanto, a inscrição no Cadastro Único não significa inclusão imediata no programa.
O repasse do benefício será analisado caso a caso tendo como critérios:
famílias com crianças (até 11 anos de idade); jovens até 17 anos; gestantes e
lactantes. Esses critérios estão vinculados às condicionalidades como, acompanhamento de cartão de vacinação, pré-natal, matrícula, frequência escolar,
entre outros.
O acompanhamento das condicionalidades exigidas é da competência do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que o faz de
forma articulada com os Ministérios da Educação e da Saúde.
Em se extinguindo as chances de reverter o descumprimento das condicionalidades, as famílias serão sujeitas a sanções, podendo ter o benefício bloqueado, suspenso ou até mesmo cancelado.
Dentre os titulares responsáveis pelas famílias que recebem o benefício,
93% são mulheres. Do total de pessoas beneficiadas pelo programa, 56% são
mulheres e 44% são homens.
Da implementação do Programa em 2003 até o ano de 2014, aproximadamente 1,7 milhão de famílias otimizara sua situação financeira, ou seja, deixaram o programa por informarem renda per capita mensal superior aos limites
estabelecidos.
Substancialmente, há duas espécies de benefícios:
Benefício Básico: concedido às famílias em situação de extrema pobreza. O auxílio é de R$ 77,00 mensais, independente
da formação familiar.
Benefício Variável: para famílias pobres e extremamente pobres, que tenham em sua composição gestantes, nutrizes
(mães que amamentam), crianças e adolescentes de 0 a 16
anos incompletos. O valor de cada benefício é de R$ 35,00 e
cada família pode acumular até 5 benefícios, chegando a R$
175,00. (BRASIL, 2015).

As famílias em situação de extrema pobreza podem acumular o benefício
Básico, o Variável e o Variável para Jovem, até o máximo de R$ 336,00 por
mês. Como também, podem acumular 1 (um) benefício para Superação da Extrema Pobreza.

Anais II Encontro PDPP - Página 129

Os municípios são responsáveis pelo cadastro, manutenção e atualização
da base de dados, como também acompanhar e promover ações complementares destinadas ao desenvolvimento autônomo das famílias.
Para fiscalizar e verificar a qualidade de gestão do Programa em níveis
estadual e municipal, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) criou um instrumento que mensura atuação. Trata-se do Índice de
Gestão Descentralizada (IGD).
O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é um indicador que
mostra a qualidade da gestão descentralizada do Programa
Bolsa Família (PBF), além de refletir os compromissos assumidos pelos estados e municípios na sua adesão ao Programa,
como a gestão do Cadastro Único e das condicionalidades. O
índice varia entre zero e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a
avaliação da gestão desses processos. (BRASIL, 2015).

O índice tentar mensurar a eficiência da gestão municipal no Programa.
As informações auferidas servem de base para o repasse de recursos para
aperfeiçoar as ações de gestão dos estados e dos municípios.
Tema central de polêmicas e disputas em diversos setores da sociedade,
e presente na pauta de discussões nos debates eleitorais dos candidatos à
Presidência da República no ano de 2014, o Programa Bolsa Família ainda
divide opiniões.
Proveniente da junção de vários benefícios, dentre eles a unificação do
programa Bolsa Escola e Bolsa Alimentação uma das críticas levantadas diz
respeito ao afastamento dos objetivos que aqueles programas possuíam em
relação à educação, saúde e alimentação. No entanto, cabe ressaltar que
mesmo de competência dos Ministérios da Educação e da Saúde tratava-se de
medidas assistenciais. Ou seja, o Bolsa Escola não poderia ser considerado
uma política educacional apenas por estar na alçada no MEC, pois baseava-se
no mesmo princípio em que se sustenta o Bolsa Família, transferência de renda como apoio para as famílias manterem seus filhos na escola.
O Programa Minha Casa, Minha Vida
Com o objetivo de reduzir o déficit habitacional brasileiro, um dos problemas mais crônicos do país foi instituído em 2009 a lei de criação do Programa
Minha Casa, Minha Vida. Em 2010, após um ano de atividade, o Minha Casa,
Minha Vida atingiu a meta inicial de um milhão de contratações. Na segunda
fase do programa compreendida ente os anos 2011-2014 a meta é a constru-
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ção de dois milhões de unidades habitacionais, das quais 60% voltadas para
famílias de baixa renda.
O programa, na área urbana, é dividido por 3 faixas de renda mensal: até
R$ 1.600 (faixa 1), até R$ 3.100 (2) e até R$ 5 mil (3). Na área rural, as faixas
de renda são anuais: até R$ 15 mil (1), até R$ 30 mil (2) e até R$ 60 mil (3).
Além da construção das unidades habitacionais propriamente dita (Minha Casa, Minha Vida), fazem parte desse eixo as áreas Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e Urbanização de Assentamentos Precários.
O Programa Mais Médicos
Criado em 2013 o “Programa Mais Médicos” visa garantir mais médicos
para o Brasil atuando na assistência à Atenção Básica de municípios com maior vulnerabilidade social e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).
Cumprindo o pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS –, o programa tem como objetivo atuar na Atenção
Básica por meio de 03 (três) eixos: Mais Médicos; Infraestrutura; Expansão e
Reestruturação de Formação Médica.
Por meio da iniciativa, 14.462 mil médicos passaram a atender aos 34
Distritos Sanitários Indígenas (DSEIs) e a população de 3.785 mil municípios,
aproximadamente 68% dos municípios do país. Cerca de 50 milhões de brasileiros são beneficiados.
No eixo de infraestrutura, são investidos pelo governo federal R$ 5,6 bilhões para o financiamento de construções, ampliações e reformas de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e R$ 1,9 bilhão para construções e ampliações
de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Das 26 mil UBS que tiveram recursos aprovados para construção ou melhoria, 20,6 mil (79,2%) estão em
obras ou já foram concluídas. Em relação às UPAs, 363 já foram concluídas de
um total de 943 propostas aprovadas.
No tocante à expansão e reestruturação da formação médica no país,
duas metas foram previstas para os anos de 2017 e 2018, respectivamente: a
criação de 11,5 mil novas vagas de graduação em medicina e 12,4 mil vagas
de residência médica para formação de especialistas.
Desde que foi iniciado já foram autorizadas 4.460 novas vagas de graduação em instituições públicas e privadas, além da criação de novos cursos
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em 39 municípios. Somente no ano de 2014 foram autorizadas pelo governo
federal a criação de 2.822 novas vagas de residência. Segundo o Ministério da
Saúde, o Programa gastará aproximadamente R$15 bilhões em infraestrutura e
novas contratações.
O governo federal custeará bolsas no valor de R$2.976,26 de apoio à
formação de médicos especialistas em áreas estratégicas, priorizando as especialidades mais necessárias.
O Programa Mais Médico terá duração de 03 anos, prorrogável por
igual período. O preenchimento das vagas oferecidas visa, prioritariamente, os
médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, desde que preenchidos os requisitos exigidos para
a admissão.
Os médicos estrangeiros não precisarão passar pelo atual processo de
revalidação do diploma, feito por meio de um exame denominado “Revalida”.
Nesses casos, haverá uma avaliação distinta e, se aprovados, receberão um
registro provisório e restrito a atuar somente no Programa.
Em não sendo o número de vagas ofertadas preenchidas por esses, o
Brasil aceitará candidatura de estrangeiros que cumprirem o rol de exigências.
Se selecionados, também estarão condicionados as regras do Programa e serão submetidos avaliações periódicas.
Além da carência dos profissionais, o Brasil sofre uma distribuição desigual de médicos. O maior número de médicos está concentrado nos estados
de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, ou seja, 22 estados possuem número de médicos abaixo da média nacional. De acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) atualmente, o Brasil possui 1,8 médicos por mil habitantes, índice menor
do que outros países da América Latina e Europa. A meta do governo é atingir
o índice de 2,5 médicos por mil habitantes.
Os médicos contratados atuarão nos municípios do interior e na periferia dos grandes centros; devido a esse deslocamento, o programa prevê auxílio-moradia e auxílio-alimentação.
Com a incorporação do Provab, o médico formado no Brasil poderá escolher participar do Mais Médicos de duas formas: através do auxílio mensal
líquido de bolsa-formação no valor de R$10.000,00 concedida pelo prazo im-
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prorrogável de 12 meses; ou através do auxílio mensal líquido bolsa-formação
no valor de R$10.000,00 paga pelo prazo máximo de 36 meses prorrogáveis
apenas na hipótese prevista na Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8
de julho de 2013.
A coordenação do Mais Médicos será responsabilidade dos Ministérios
da Educação e da Saúde. O não cumprimento das regras e regulamentos contidos no programa poderá ser convertido em sanções e desligamentos. Em caso de desligamento voluntário em prazo inferior a 180 dias poderá ser exigida a
restituição dos valores recebidos acrescidos de atualização monetária.
Os municípios participantes deverão preencher o seguinte perfil definido pelo Ministério da Saúde: A - 20% de população em extrema pobreza, IDH
baixo/muito baixo, Semiárido, Norte com escassez, Vales do Jequitinhonha,
Mucuri e Ribeira; B - Regiões de alta vulnerabilidade de capitais, regiões metropolitanas e G100; C - Municípios que participam do Provab; D - Área de atuação de Distrito Sanitário Especial Indígena; E - Municípios com cobertura da
Atenção Básica abaixo do necessário.
Os municípios que preencherem os pré-requisitos deverão manifestar
interesse de participar e celebrar termo de adesão e compromisso. Os gestores
municipais devem informar o número de médicos necessário em seu município.
As regiões com maior incentivo serão Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
que receberão até R$ 8 mil por vaga criada. O Sul receberá R$ 5 mil e o Sudeste R$ 3 mil. As instituições públicas estaduais e municipais e hospitais privados sem fins lucrativos interessados nas novas vagas poderão se inscrever
através do site do Programa.
Apesar dos dados demonstrados pelo IPEA e Ministério da Saúde,
desde a sua implementação, o programa têm sido alvo de manifestações constantes dos representantes do Conselho Regional e Federal de Medicina (CRM
e CFM), da Associação Médica Brasileira (AMB), da Federação Nacional dos
Médicos (Fenam) e de organizações estudantis. As maiores críticas referem-se
às condições de trabalho, criação de novas vagas de graduação, processo de
revalidação do diploma e forma de contratação.
Segundo o CFM, a isenção do processo de revalidação do diploma dos
médicos estrangeiros facilitará a contratação de profissionais de qualidade
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questionável. Para o Conselho, não há necessidade de mais médicos, mas de
uma política de redistribuição dos profissionais ao longo do território nacional.

Metodologia
Para realizar a pesquisa construiu-se um banco de dados com informações do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida e do Mais Médicos, além
de informações socioeconômicos e político-institucionais de todos os municípios brasileiros, produzindo assim os conjuntos de variáveis utilizadas nesse
trabalho.
As informações dos programas sociais foram levantadas no Portal da
Transparência, que é mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU), a
base político-institucional no Repositório de Dados Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os dados socioeconômicos municipais no Perfil dos
Municípios Brasileiros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Do Bolsa Família dimensionou-se a proporção do Número de Beneficiários do programa sobre o Total de Domicílios Residenciais Particulares Permanentes e o peso do Valor Total das Transferências Realizadas do programa na
Renda Total do município; com os dados do Minha Casa, Minha Vida mensurou-se a proporção de Unidades Residenciais Concluídas pelo programa sobre
o Total de Domicílios Residenciais Particulares Permanentes no município; e
por fim, das informações do programa Mais Médicos determinou-se a proporção do Número de Médicos Contratados no programa sobre o Total de Médicos
atuando na Rede Pública de Saúde municipal.
A partir das informações do Perfil dos Municípios Brasileiros extraíramse os valores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do ano
de 2010. Com os dados organizados utilizou-se o método quantitativo de comparação de médias para comparar a adesão dos partidos políticos, o impacto
das políticas nas diferentes regiões geográficas e nos municípios classificados
por faixas de tamanho do eleitorado.

Os Partidos dos Prefeitos e variáveis político-institucionais
A partir do desenho institucional definido pela Constituição de 1988 segundo Afonso e Araújo (2001) os municípios foram os que mais se beneficia-
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ram com o processo de descentralização, ganharam mais importância, podendo formular e implementar políticas públicas, além de serem agraciados com
transferências constitucionais e tributos próprios aumentando sua receita disponível o que em grande parte justifica o boom de municípios criados após a
constituição de 1988.
No Brasil, os municípios são os menores distritos eleitorais, com magnitudes variando entre nove e cinquenta e cinco cadeiras nas eleições proporcionais (vereadores). Ao analisar a distribuição dos eleitores nos municípios notase uma clara concentração de eleitores nos maiores municípios, e um baixo
número de eleitores distribuídos em uma enorme quantidade de pequenos municípios.
Tabela 1: Proporção de municípios, eleitores e vereadores por tamanho do eleitorado.

1) Até 5.000 eleitores; 2) de 5.001 a 10.000 eleitores; 3) de 10.001 a 20.000 eleitores; 4) de 20.001 a 50.000 eleitores; 4) de 50.001 a
100.000 eleitores; 5) de 100.001 a 200.000 eleitores 6) mais de 200.00 eleitores.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Elaboração dos autores.

Observando as faixas de tamanho do eleitorado vemos que a última faixa “mais de 200.001” possui 83 municípios que representa 1,51 % do total, e
juntos são responsáveis por 37,3% do eleitorado ao passo que nas faixas até
20.000 eleitores existem 4.368 municípios que juntos são domicílios eleitorais
de 24,1%, ou seja, enquanto mais de 52 milhões de eleitores estão concentrados em 83 municípios, outros 34 milhões estão dispersos em 4.368 municípios.
Os 4.368 municípios com até 20.000 eleitores elegem 71,1% dos vereadores (40.830), ou seja, os 24,1% dos eleitores que residem nos menores municípios elegem mais de dois terços dos vereadores brasileiros. Pelo lado oposto, os eleitores que votam nos municípios com mais de 200.000 eleitores
(37,3% do total de eleitores) elegem apenas 3,5% total dos vereadores.
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Atualmente o Brasil possui 5.570 municípios de diversos tamanhos, distribuídos em cinco grandes regiões geográficas que demandam uma pluralidade
de serviços públicos para atender suas particularidades. Como evidenciado na
Tabela 2 a média do Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios brasileiros varia de acordo com estado e região, apresentando as maiores médias
nas regiões sul e sudeste, e as menores médias nas regiões norte e nordeste.
Tabela 2: Média do IDH Municipal por estado da federação

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Censo 2010. Elaboração dos autores.

Apesar da heterogeneidade socioeconômica algumas demandas sociais
de grande escala ganharam relevância no campo das políticas públicas na última década. O combate à pobreza extrema, a precariedade das moradias e
déficit habitacional e o acesso à saúde são temas que ascenderam ao debate.
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O programa de combate à pobreza via transferência direta de renda é
uma marca do Governo do PT. O Bolsa Família foi duramente criticado pela
oposição nos primeiros anos de sua implementação, mas gerou intenso impacto eleitoral, como apreendido por vasta literatura. De menor polêmica, mas não
sem importância analítica, são outros dois programas de grande abrangência
implementados pelo Governo Federal; o Minha Casa Minha Vida, e o Mais Médicos.
Das três políticas públicas analisadas neste trabalho a que está presente
em maior número é o Bolsa Família cobrindo aproximadamente 93% dos municípios, seguido do Minha Casa Minha Vida com 86% de municípios com unidades concluídas e por fim o Mais Médicos com 67% de adesão.
Tabela 3: Impacto das Políticas Sociais nos municípios brasileiros

1) Até 5.000 eleitores; 2) de 5.001 a 10.000 eleitores; 3) de 10.001 a 20.000 eleitores; 4) de 20.001 a 50.000 eleitores; 4) de 50.001 a
100.000 eleitores; 5) de 100.001 a 200.000 eleitores 6) mais de 200.00 eleitores.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Elaboração dos autores.
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Como podemos observar na Tabela 3 na média os menores municípios
apresentam menor Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH cresce de acordo com as classes populacionais. O percentual da população de beneficiários
do Bolsa Família na média é maior nos menores municípios e as transferências
de recursos tem um impacto maior na receita dos municípios até 50.000 habitantes.
O número de unidades entregues do Minha Casa Minha representa em
média 3% do número de domicílios dos municípios. O Mais Médicos foi responsável na média por um alto crescimento percentual do número de médicos
trabalhando nos pequenos municípios, seja pela escassez ou inexistência desse recurso.
Dado que essas políticas são condicionadas à adesão municipal ao programa e suas regras, a principal questão dessa pesquisa é: o partido vencedor
das eleições majoritárias municipais, ou seja, o partido do prefeito eleito, importa na adesão a esses programas? Seriam os níveis dos repasses, a proporção
de beneficiários, ou as demais variáveis que mensuram os programas implementados pelo Governo Federal sujeitos aos governos municipais ou aos eixos
situação x oposição do alinhamento político partidário?

Discussão dos Resultados
A adesão pelos prefeitos de diferentes partidos às políticas públicas sociais desenhadas pelo governo federal pode ser analisada por duas concepções
teóricas divergentes, a ideológica e os incentivos políticos. A concepção ideológica pressupõe que o prefeito irá alinhar suas ações ao posicionamento ideológico do partido, ou seja, os atores tomariam decisões de acordo com os ideais e pensamentos do partido, preocupando-se menos com os ganhos pessoais (COELHO, 2010).
A concepção dos incentivos políticos é baseada na teoria da escolha racional. De acordo com essa teoria os atores tomam decisões racionais buscando
a sobrevivência política, ou seja, minimizariam os custos aderindo às políticas
públicas do governo federal e maximizaria os benefícios próprios reivindicando
créditos junto ao eleitorado.
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Tabela 4: Adesão dos Partidos as políticas sociais do Governo Federal

Fonte: Dados calculados pelos autores com base no IBGE e Portal da Transparência.

Para verificar a adesão dos partidos políticos as políticas públicas sociais
do governo federal foram selecionados os seis partidos que mais conquistaram
prefeituras nas eleições de 2012, juntos esses partidos controlam aproximadamente 68% dos municípios brasileiros.
Como demonstrado na Tabela 4 independente do partido a adesão ao
Bolsa Família é alta e apresenta uma variação muito pequena entre os partidos, o mesmo ocorre com o Minha Casa Minha Vida, já o Mais Médico apresenta uma alta variação entre os partidos, tendo como extremos o PSDB com
60,4% e o PT com 79,3% de adesão.
Tabela 5: Impacto das Políticas Sociais nos municípios por Partido

Fonte: Dados calculados pelos autores com base no IBGE e Portal da Transparência.

Apesar dos partidos políticos apresentarem uma alta adesão ao Bolsa
Família os beneficiários do programa tem impactos médios distintos perante a
população dos municípios. Os beneficiários do Bolsa Família representam em
média 13,21% da população dos municípios governados pelo PSB, enquanto
os municípios governados pelo PSDB apresentam 8,92% de beneficiários.
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Figura 01. Bolsa Família nos Municípios do Brasil, 2014.
Percentual de Beneficiários do Bolsa Família

Impacto das transferências do Bolsa Família na receita corrente municipal

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Censo 2010 e Portal da Transparência – CGU.
Fonte: Elaboração dos autores.

Como podemos visualizar no mapa da Figura 1, as áreas mais quentes
representam os municípios onde o Bolsa Família apresenta maiores impactos,
ou seja, nas regiões norte e nordeste do país.
O Minha Casa Minha Vida que também apresentou uma baixa variação
no que se refere à adesão ao programa, apresenta um impacto médio das uni-
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dades entregues em relação ao total de domicílios que varia entre seus extremos pouco mais de um ponto percentual, o que devido ao baixo valor das médias representa um incremento considerável.
Figura 02. Minha Casa - Minha Vida nos Municípios do Brasil, 2014.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Censo 2010 e Portal da Transparência – CGU.
Fonte: Elaboração dos autores.

Diferentemente do Bolsa Família o programa Minha Casa Minha Vida
apresenta suas maiores médias nos municípios da região sul do país, que possui também a maior adesão ao programa, cerca de 98% do municípios já tiveram unidades entregues pelo programa.
Das três políticas públicas apresentadas o Mais Médicos foi o que apresentou maior variação na adesão ao programa, porém quando analisamos seu
impacto sobre o total de médicos existentes nos municípios os valores médios
se mantém relativamente próximos. Quando observamos a adesão ao programa vimos que o PT era o partido com a maior adesão e o PSBD o de menor
adesão, porém no que se refere ao impacto dos médicos no município a diferença entre os partidos é muito pequena, ou seja, apesar dos municípios controlados pelo PT aderirem mais a política o impacto gerado é muito próximo
aos dos registrados pelos municípios controlados pelo PSDB.
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Figura 03. Mais Médicos nos Municípios do Brasil, 2014.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Censo 2010 e Portal da Transparência – CGU.
Fonte: Elaboração dos autores.

O programa Mais Médicos teve um grande impacto na região norte do país, em média os municípios tiveram um incremento de 49% a mais de médicos,
do lado oposto, na região sudeste o programa teve impacto médio nos municípios de 19%.

Considerações finais
No que se refere à adesão dos municípios as três políticas sociais analisadas o programa Mais Médicos foi o único que apresentou uma variação média significativa entre os partidos políticos. O partido do governo federal (PT)
apresentou uma adesão de 19 pontos percentuais a mais do que a do principal
partido de oposição (PSDB). Porém quando se observa o impacto da política
nos municípios por eles administrados, na média não há variação significativa.
As políticas apresentaram impactos distintos nas regiões geográficas, o
Bolsa Família impactou mais as regiões norte e nordeste, o Minha Casa Minha
Vida tese mais adesão e impacto na região sul do país, enquanto o Mais Médicos foi mais impactante na região norte.
Ao contrário do que as concepções de alinhamento político ideológico e
partidário possam apregoar, os governantes parecem ser recompensados por
políticas exitosas e punidos pelos fracassos tal como as mais importantes teo-
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rias normativas da democracia pressupõem. Isso gera, destarte, uma prédisposição à adesão. Longe de significar um fracasso do sistema político brasileiro, os dados apontam indícios de que o funcionamento é absolutamente
normal e esperado teoricamente.
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A participação e os partidos na dinâmica dos conselhos distritais de saúde do
Rio de Janeiro
Alessandra Maia Terra de Faria1
Puc-Rio

Resumo: Este trabalho objetiva apresentar os avanços e entraves da dinâmica da
participação na saúde nos distritos que compõem a cidade do Rio de Janeiro, com
enfoque na avaliação da presença dos partidos políticos nos referidos espaços. A partir
de dados oficiais pesquisados é possível afirmar que existia em 2010 um total de 560
conselheiros (as) distritais de saúde na cidade do Rio de Janeiro. Tal dinâmica ocorre
mediada por critérios de qualificação, que normatizam a possibilidade de vinculação às
associações da sociedade civil organizada de cada distrito, cujas normas preveem
também eleições internas periódicas. O objetivo do artigo é refletir sobre as
possibilidades de interface dos conselheiros com atores de distintos partidos políticos,
a partir de informações obtidas de filiação partidária declarada pelos próprios(as)
conselheiros(as) nos anos de 2009/2010 e entrevistas. A proposta é delimitar nuances
de posicionamento político dos atores observados ao discutir os diferentes graus de
pertencimento declarados. Tal enfoque permite elencar partidos influentes e ausentes
nos debates sobre a saúde pública na cidade.
Palavras-chave: Conselhos –Distritos- Partidos – Participação- Cidade
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Introdução

O objetivo deste trabalho é avaliar os avanços e entraves da dinâmica da
participação na saúde nos distritos que compõem a cidade do Rio de Janeiro, com
enfoque na avaliação da presença dos partidos políticos nos referidos espaços. O
objeto do trabalho tratará do desenho do Conselho Municipal de Saúde do Rio de
Janeiro, e as implicações da sua articulação interna, que historicamente prevê a
composição do seu colegiado com membros oriundos de dez diferentes Conselhos
Distritais da cidade, exemplo de formato participativo existente hoje no Brasil.
Ao analisar os principais atores e suas articulações com determinados partidos
políticos em detrimento de outros, a intenção será testar a hipótese que orienta este
trabalho, qual seja, avaliar em que medida a combinação de laços de solidariedade
social relacionados à trajetória política de determinados atores, pode ser bem sucedida
em termos de demandas das bases sociais presentes nos conselhos e ter maior
acolhida em partidos específicos. Ao pontuar o processo no qual se intensificou a
proposta de uma gestão democrática na saúde, é possível sugerir partidos com
tradições políticas mais afeitas à ideia de participação popular do que outros no cenário
político da cidade. Partidos que buscar-se-á expor em que medida apresentam maior
afinidade com a imaginação de novas formas de relação política entre Estado e
sociedade. Essa tradição não será observada, contudo, como algo isolado
regionalmente. Ela guarda relações com determinados partidos e tradições políticas
presentes no momento constituinte, marco do enlace entre a participação e a
representação no Brasil. Assim, uma primeira seção tratará dessa tradição, em seguida
a dinâmica municipal e o enlace entre atores no Rio de Janeiro, para na terceira e
última parte apresentar a interseção entre partidos e conselheiros.

2
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Os conselhos e os partidos no Brasil – uma tradição?

Se considerado o início do século XXI no Brasil, é possível destacar como, ao
longo do tempo, o país se tornou um dentre os lugares nos quais pesquisadores
estudam a participação. São exemplos de trabalhos sobre o tema Fung e Wright
(2003), Santos e Avritzer (2002), Dagnino, Olvera e Panfichi ( 2006), Almeida (2010),
Isunza e Lavalle ( 2011), Teixeira (2013), Durán (2013), dentre outros. A perspectiva de
espaços participativos – conselhos de políticas públicas, orçamentos participativos e
planos gestores – surgiu no Brasil exatamente do argumento de que a política
municipal passava longe das demandas da população. Era preciso, se pensada uma
política pública consoante às expectativas da população, que canais participativos
fossem postos em prática. Se observados os conselhos de saúde, por exemplo, é
possível destacar o enlace no debate constitucional entre os princípios da participação,
da representação, do município, da saúde e dos conselhos, Faria (2014).
Se observado o momento constituinte e as discussões que houve em torno da
participação e dos conselhos, Gisele Cittadino2 observa que o pensamento jurídico
brasileiro possui, historicamente, a marca positivista e o comprometimento com a
defesa de direitos voltados para a garantia da autonomia privada dos cidadãos. Nesse
sentido, é possível imaginar como as vertentes da tradição positivista estariam no
processo político da ANC alinhadas ao bloco “conservador”. Do ponto de vista
partidário, Adriano Pilatti (2008) observa que as bancadas dos partidos de esquerda
eram minoritárias na Assembleia Nacional Constituinte, e que foi experimentada
intensa prática de atuação em bloco parlamentar.3
O chamado bloco “progressista” conseguiu maiorias pontuais em temas de alta
relevância, o que significou a derrota de muitas propostas de preferência do bloco

2

CITTADINO, 2002: 27.
Eram elas: Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido
Democrático Trabalhista (PDT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), e o Partido dos Trabalhadores (PT).
A partir de junho de 1988 reuniu-se àquelas bancadas o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
Tais partidos atuaram em coalizão com a liderança do PMDB na Assembleia, formando um bloco que se
autodenominou “progressista” (PILATTI, 2008: 4). Tais denominações, segundo o autor, faziam parte do
senso comum naquele momento e naquele contexto, uma percepção generalizada.
3
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“conservador” majoritário4, e pela fração conservadora do PMDB, bloco este cujos
integrantes em sua maioria se autodenominaram a partir de novembro de 1987 de
“Centrão”. Cittadino (1999) ressalta como a CF se opôs ao positivismo jurídico,
segundo o qual os direitos civis e políticos recebem maior ênfase do que os direitos
econômicos e sociais, e dentre os quais é comum (ainda hoje) a defesa de uma
concepção mais representativa do que participativa da democracia. Do ponto de vista
do direito isso significa que, da oposição entre positivismo jurídico e comunitarismo,
haveria prevalecido a segunda inspiração doutrinária. De acordo com ela, a CF
encerraria uma sistemática de princípios, valores e instituições que permanentemente
balizariam, por meio das criações jurisprudenciais, os preceitos fundamentais da
sociedade. Há uma filosofia positivada nos textos constitucionais que permitiu no Brasil,
a partir de 1988, o desenvolvimento de novas formas de participação da sociedade na
política brasileira, bem como a abertura de caminhos para o controle da
constitucionalidade das leis via judiciário.5
Por outro lado, sabe-se que ao longo do tempo algumas concepções em torno da
participação tiveram maior atenção dos legisladores e operadores do direito do que
outras. Tais preferências, é possível afirmar, se desdobraram em instituições
participativas concretas. Pouco foram utilizadas, por exemplo, possibilidades de
participação previstas na CF como plebiscitos, referendos e iniciativas populares de lei.
A perspectiva em que a participação teve maior desdobramento diz respeito em
especial aos conselhos e conferências por políticas públicas e por sujeitos de direitos,
como no caso de mulheres, negros, indígenas, cadeirantes, idosos dentre outros. A
literatura destaca no caso brasileiro uma forte trajetória por políticas públicas
específicas, como é o caso da saúde, da educação, da assistência social. Se por um
lado há no Brasil uma forte trajetória por políticas públicas específicas, segundo
pesquisa recente de Teixeira (2013) sua ênfase tem sido em estruturar estas políticas a
partir do direito, mesmo que muitas vezes de forma fragmentada, e sem as devidas
interconexões entre elas.
4

Formado pelo Partido Democrático Social (PDS), pelo Partido da Frente Liberal (PFL), pelo Partido
Liberal (PL), pelo Partido Democrata Cristão (PDC), pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
5
Werneck Vianna et al. , 1999: 16.
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Foi na constituinte também, o marco de aprovação da proposta mobilizada pelo
Movimento Sanitário brasileiro e criação do Sistema Único de Saúde – SUS; bem como
previstas as atribuições do controle social das políticas públicas de saúde a serem
efetivadas pelos conselhos nos âmbitos dos municípios, dos estados e ao nível
nacional. A análise comunitarista da constituinte aberta à experimentação 6 permite
estabelecer relações com a perspectiva de representação em aberto, com a qual é
possível estabelecer vínculos sobre a pluralização da representação 7. Formas plurais
de representação podem ser observadas na análise dos ambientes participativos nos
conselhos, este artigo sugere que a partir da coexistência8 de participação e
representação é possível pontuar tensões, mas também explicitar convergências, que
culminam com a presença de atores ligados a determinados partidos políticos. Tal
processo permite destacar momentos de reforço mútuo entre participação e
representação como algo característico do caso brasileiro, que será testado a partir da
dinâmica no Rio de Janeiro.

Os conselhos, o município e os atores no Rio de Janeiro

A reconfiguração da representação ensejou vários trabalhos recentes que
avaliam suas condições de ampliação no mundo moderno, suas especificidades
históricas e seus dilemas de legitimidade no âmbito do governo representativo 9.
Discutir a pluralização da representação significa lidar com um terreno de
possibilidades para a representação nas sociedades contemporâneas que não
usurpam o governo representativo nem conflitam de modo irreconciliável com ele.
Ao pensar os anos 90, em reflexão influente sobre a participação, Evelina
Dagnino (2004) chamou atenção sobre a complexidade do novo momento: as relações
entre estado e sociedade estavam em franca modificação. As novas formas de

6

Sobre abertura constitucional ver Haberle (1997). Ver também a entrevista sobre Constituição como
Cultura, em Haberle (2011).
7
Lavalle & Isunza, 2011.
8
A proposta da coexistência entre participação e representação do ponto de vista teórico foi analisada
em Faria, A.M.T. (2010).
9
Rosanvallon, ( 2000);Vieira e Runciman, (2008), Lavalle e Isunza (2011).
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participação popular enfrentavam sérias dificuldades reais e complexas (assimetrias de
informação, usos da linguagem, saber técnico); ainda assim era necessário voltar o
olhar para os atores que compartilhassem em suas ações princípios básicos sobre a
participação, em meio à perspectiva de confluência perversa, que parece alinhar
posições políticas sob a demanda de maior participação. Em um contexto onde os
discursos da situação e oposição parecem alinhados à participação, muitas vezes o
Estado institui novos espaços participativos sob a intenção autolegitimadora de sua
ação.
O caso da saúde é exemplar nesse sentido, os Conselhos de Saúde surgem
enquanto formas de institucionalização da participação social nas arenas de processo
decisório de políticas sociais consolidadas a partir da Constituição de 1988. Do ponto
de vista da federação, a competência de legislar sobre a proteção e defesa da saúde
foi conferida de forma concorrente às três esferas: União, estados e municípios10.
Consoante ao discutido em Faria (2014), ao tornar os municípios entes federados
dotados de Constituições próprias, capacidade de legislação das Leis Orgânicas e
relativa autonomia político-jurídica, a CF resgatou o papel do município no cenário
político do país. A competência comum aos entes federativos para formular e executar
políticas de saúde, contudo, não significou a superposição entre a atuação dos entes
federados11.
Se a saúde pública foi definida como direito de todos e dever do Estado no art.
196, as características marcantes do sistema público de saúde incluem acesso
universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sua consequente regionalização e
hierarquização. A descentralização vai do plano nacional ao municipal com direção
única em cada esfera do governo. Será nesses âmbitos em que estarão distribuídos os
critérios de participação social, e as atividades preventivas. A estruturação do SUS
desencadeou um movimento de descentralização da política pública na direção dos
municípios, o que tornou, ao longo dos anos, cada vez mais relevante a participação
dos municípios, enquanto entes federativos, na organização e possível efetivação do
sistema de saúde pública no país.
10
11

CF 1988, art. 24, XII, e art. 30, II.
Ver Barroso,(2008).
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O problema é que o fato do ente municipal ser o responsável perante a
população pelo fornecimento de atendimento de saúde, não significa que lhe cabe o
custeio isolado da mesma. Tais discussão e articulação são os desafios da ação
coordenada da federação, em especial quando a perspectiva é corte de gastos e
escassez de recursos 12.
Se tomado o contexto municipal, alguns princípios podem ser destacados. O
princípio da representação política e da liberdade para eleger representantes em
eleições diretas e livres, por exemplo, concorreu diretamente com o princípio latente de
progressiva institucionalização da participação na gestão das coisas da cidade, seja na
progressiva institucionalização do SUS, e nas possibilidades de criação de novos
conselhos de políticas públicas nos municípios13. A estruturação dos Conselhos de
Saúde e das Conferências, por sua vez, foi feita por meio da Lei 8.142/90, seja nos
âmbitos federal, estadual ou municipal. Na observação da dinâmica municipal do
conselho de políticas públicas na atual democracia representativa, o momento principal
de conflitos gira em torno da negociação sobre a aprovação do orçamento da saúde e
pela decisão da alocação dos recursos das cidades. O princípio constitutivo da
paridade representativa – contido na Lei 8.142/90 e nas Resoluções do Conselho
Nacional de Saúde (333/03 e 453/12) – espelha o eixo da igualdade formal entre os
atores partícipes dessas arenas deliberativas. É possível destacar, contudo, a
persistência de inúmeros dilemas no que se refere à legitimidade e ao reconhecimento
do papel efetivo dos representantes da sociedade, em especial do segmento dos
“usuários”.
Se a Lei 8.080/90 estrutura e fixa atribuições ao SUS, cabe destacar a
subsidiariedade e a municipalização de suas ações. Sobre a subsidiariedade, Abrúcio e

12 Conforme observado em pesquisa recente sobre o Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro,
DURAN (2013) ressalta que ao lado dos CS, há também dois outros colegiados de participação: as
Comissões Intergestores, que acabaram tornando-se espaços privilegiados de tomada de decisão no
âmbito do Estado, secundarizando o papel político e deliberativo dos CS .
13
Segundo dados atualizados na MUNIC 2011, dos 5.565 municípios brasileiros, existem 5.553
Conselhos Municipais de Saúde e 4.718 Conselhos Municipais de Educação. É.possível mencionar
também avanço em outras áreas: Conselho Municipal de Habitação (3.240); Diferentes Mecanismos de
Controle Social de Saneamento Básico ( audiências públicas, consultas públicas, conferências das
cidades e órgãos colegiados) 2.450; Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 5.446;
Conselho Municipal de Política para Mulheres 872; Conselho Municipal do Idoso 2.868.
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Couto (1996) observam que aumentaram as transferências da União para os estados e
municípios. Os autores observam, contudo, que o processo de aumento de capacidade
fiscal e de gastos na área social pelos municípios não ocorreu de forma homogênea, o
que pode contribuir para reproduzir a desigualdade social existente.
Conforme

observado

por

Luchmann

(2011)

para

assegurar

que

os

representantes do Estado não dominassem os conselhos de saúde, a garantia de
paridade foi inserida na lei. Os representantes do Estado e grupos cívicos dividiriam o
poder nos conselhos. A legitimidade, tanto de tradicionais organizações de bairro como
de novas ONGs profissionais, derivava da sua presumida ligação com movimentos de
base. Diferentemente de outros espaços e políticas participativas, na maioria desses
conselhos, a participação institucional ocorre sob prerrogativas legais, as quais
determinam a representação por meio de associações, organizações ou “entidades
sociais”, fundamentalmente aquelas que atuam ou que contam com algum
reconhecimento nas respectivas áreas de intervenção governamental. Fruto de intenso
debate, reivindicação e atuação de diferentes atores políticos e sociais, a
institucionalização desses espaços amplia e torna mais complexo o conjunto de
modalidades, ou repertórios, de ação política das associações e dos movimentos
sociais.
Sabe-se que a discussão sobre o tema da deliberação, do ponto de vista
analítico, prevê uma combinação de participação e representação, conforme destaca
Claudia Faria:
“Do ponto de vista analítico, embora participação – inclusão de diferentes
vozes –, representação – agir em nome do outro – e deliberação – decisões
tomadas com base em justificativas publicamente aceitáveis – não constituam
formas de ação excludentes, a integração das mesmas não é trivial, gerando um
conjunto de tensões” (FARIA et al, 2012: 249).

Do ponto de vista empírico, tal integração exige uma atenção para a forma como
esses princípios estão presentes e são articulados ou não pelos atores. Do ponto de
8
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vista de análise, mais uma vez, há uma grande discussão de que uma determinada
decisão coletiva apenas seria legítima na medida em que todos os sujeitos a ela
tivessem garantido seja o direito, seja a capacidade, seja a oportunidade de participar
de forma consequente, na deliberação sobre o conteúdo desta decisão. (Faria et al
2012, Dryzek, 2010, Habermas, 1996; Cohen e Sabel,1997; Benhabib, 1996).
Por outro lado, quando nos voltamos para os dados disponíveis sobre os
conselhos, é interessante ver como os atores se apropriam dos termos. Mais uma vez,
se observada a MUNIC 2011, apenas 311 municípios no Brasil informaram que seus
CMS não são paritários como determina a Lei Orgânica mencionada. Dentre eles, 235
tinham maior representação da sociedade civil (algo que também foi levantado em
alguns conselhos distritais do Rio de Janeiro em Faria, 2014). Apenas 76 municípios
afirmaram que seria maior a representação governamental e 12 municípios, em 5.565,
não informaram a existência de CMS na cidade. Ou seja, é possível afirmar que os
Conselhos de Saúde são uma realidade concreta nas cidades do país.
Isso significa afirmar, com tranquilidade, que a maioria absoluta dos municípios
no Brasil segue o que está preconizado na lei, no que diz respeito à paridade entre os
representantes dos “usuários” de serviços de saúde e a soma dos demais segmentos
componentes do conselho. Em 2011, nada menos do que 5.242 municípios se
enquadravam nessa situação. Há que ressaltar, contudo, que os dados coletados pela
MUNIC são informados pelas administrações municipais. Nesse sentido, a análise das
atribuições do caráter do Conselho, com as características deliberativa, fiscalizadora,
normativa e consultiva é o espaço de atuação onde é possível destacar, ainda resta
travar sua consolidação. Nada menos do que 4.958 prefeituras consideram seus
conselhos deliberativos, mas muitas pesquisas empíricas sobre o funcionamento dos
conselhos destacam queixas dos conselheiros14 sobre a falta de atenção dos prefeitos
e governadores em relação às demandas dos conselhos. Por outro lado, a literatura
sobre deliberação pública, conforme aponta Faria (2010)15, reforça que a presença de
canais participativos por si só não é garantia de que as vozes presentes e participantes
14

Ver por exemplo Silva e Labra, 2001; Durán, 2013.
A alusão aos trabalhos de Cohen e Sabel (1997), Bohman (1998); Dryzek (2002); Fung e Wright,
(2003).
15

9

Anais II Encontro PDPP - Página 152

nos conselhos serão de fato acolhidas e incluídas nos processos decisórios das
sociedades em questão.
Não obstante, a análise do caso carioca, permite perceber como pôr em prática
formas de participação passa por um processo também de territorialização da mesma.
É o que se pode destacar do caso da cidade do Rio de Janeiro. O Conselho Municipal
de Saúde do Rio de Janeiro (CMS-Rio) foi criado pela Lei Municipal n.º 1.746, de 23 de
julho de 1991, de autoria dos vereadores Fernando William Lira16, Laura Carneiro e
Ludmila Mayrink. Em 1991, eram tempos de Leonel Brizola governador e Marcello
Alencar na prefeitura da cidade. Fernando Willian Lira, de acordo com o Diário Oficial
da Câmara17, era o líder do PDT, e foi ele o responsável seja por esta legislação, seja
pelo apoio político subsequente a uma série de legislações para regulamentação dos
conselhos de saúde naquela década.
Em entrevista, o vereador Paulo Pinheiro sinaliza na mesma direção do relato de
muitos conselheiros e conselheiras no Rio de Janeiro18. Além de mencionar a influência
de Sérgio Arouca na sua entrada para a política pelo PPS, o vereador relembra as
tradições, os repertórios e redes de confiança que cimentavam as relações entre as
lutas populares e o plano político, as conferências na época eram cheias e
frequentadas por intelectuais da saúde.
A cláusula de que o presidente do conselho seria o Secretário de Saúde
Municipal (enquanto membro nato) seria incluída nesse processo, enquanto Parágrafo
3º do Art. 9º, § 3º. A observação da dinâmica municipal, já em contexto de democracia

16

Fernado William foi filiado ao PDT entre 1983-2000; médico formado pela UFRJ em 1978, com
passagem pelo Hospital Geral de Bonsucesso como residente. Há informação de que foi Presidente da
Associação de Moradores da Penha e da Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro.
Registram-se tais informações para reforçar os contatos da base dos movimentos populares da cidade e
a instância legislativa municipal, bem como o que a literatura de movimentos sociais chama de janela de
oportunidade para a ação segundo Tarrow (2009), no caso a institucionalização dos conselhos de saúde.
Fonte:
www.camara.gov.br/Internet/Deputado/DepNovos_Detalhe.asp?nome=FERNANDO+WILLIAM&leg=52)
em Documento produzido em 01/05/2013 11:09:09 (SILEG - Módulo Deputados), detalhado em Faria
(2014).
17
DCM ANO XVI, N.°182, QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 1992, de acordo com Faria ( 2014).
18
Entrevista concedida na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no gabinete do Vereador Paulo Pinheiro,
em 18/02/2013, FARIA, (2014: 280) cuja trajetória passa pela gestão de Hospital Público e contato com
as reuniões comunitárias de saúde no referido estabelecimento, bem como relação com os conselhos de
saúde ao longo do tempo e proximidade das reuniões distritais.
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representativa, permitiu o levantamento de conflitos concernentes ao processo de
negociação sobre a aprovação da lei no município, determinantes para que a
presidência nata do CMS estivesse vinculada à representação formal, ao membro do
executivo municipal. Sendo assim, a última palavra do conselho seja sobre o
orçamento da saúde, ou a alocação dos recursos escassos na cidade, passava pelo
filtro19 da representação formal.
A proximidade que o levantamento de informações sobre os conselhos permitiu
destacar dentre os movimentos de base e vereadores como Fernando William e Milton
Nahon, foi retratada por Paulo Pinheiro como uma estratégia de atuação política da
representação entendida enquanto fiscalização da atuação do Poder Executivo na
cidade. Ao ponderar os relatos do vereador sobre participação política e as
possibilidades de intersecção com distintos atores políticos, almeja-se não deixar de
lado a perspectiva de que experiências democráticas que ampliam a participação
política, a partir da proposta de novos canais de intermediação de interesses entre a
sociedade e o Estado, não são infensas à assimetria de poder entre os atores sociais
(D’ávila, 2000). Nesse sentido, o vereador pontuou que sua presença nas reuniões
mensais nos conselhos, ao longo do tempo, era uma estratégia de acompanhamento
dos principais problemas de saúde da população, forjada na sua trajetória política.
Segundo o vereador, a relação junto aos conselhos permitiu conhecer melhor os
problemas da cidade.
Recentemente, em 2009, o vereador descreveu o momento político propício
para aprovação da Lei Ordinária Municipal 5.104 de 2009. Foi mediante convencimento
junto ao secretário Hans Dohmann ( secretário de saúde e presidente nato do CMS, no
governo Eduardo Paes), que foi possível aprovar a legislação, que além de várias
19

Pensar a representação como um filtro remete o pensamento aos federalistas. James Madison
aceitava implicitamente que os representantes não podiam se assemelhar aos representados. Era
esperado que os eleitos fossem diferentes e distintos dos eleitores, porque o governo republicano
exigiria, como qualquer outro regime, que o poder político fosse atribuído àqueles detentores da maior
“sabedoria e virtude”. Segue uma ilustração: “Num tal governo (a república) é mais possível que a
vontade pública, expressa pelos representantes do povo, esteja em harmonia com o interesse público do
que no caso de ser ela expressa pelo povo mesmo, reunido para esse fim.” (Hamilton, Madison, Jay
2003: 98).
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padronizações para os conselhos distritais, propunha eleição para a presidência do
CMS bem como periodicidade e adaptação cronológica para 4 anos seja para os
mandatos, seja para as Conferências Municipal e Distritais.
A eleição que ocorreu posteriormente à aprovação da lei, contudo, referendou a
continuação do secretário de saúde à frente do CMS, o que foi relatado com frustração
pelo vereador. Segundo Pinheiro, a presidência ocupada pelo secretário municipal de
saúde deixa o conselho «acéfalo», e prejudicado em sua autonomia deliberativa. É
interessante destacar a mobilização do termo “deliberativo” por parte dos atores.
Relatos de conselheiros entrevistados em Audiência Pública realizada em janeiro de
2013, momento posterior a recondução do secretário à presidência, são queixosos do
distanciamento e bloqueio de demandas sociais pela prefeitura: «depois de eleito
presidente, nunca mais apareceu no conselho».
É possível ponderar que a prática de eleições pode mobilizar forças internas e
trazer ênfase ao que acontece nas reuniões, estimulando a prefeitura a prestar contas
de seus atos e frequentar os conselhos. Por outro lado, a lei não instituiu apenas as
eleições. Ela previu condições mais rígidas para as entidades. Deve constar nos atos
constitutivos dessas a sua área de abrangência permitida e a sua atuação para todo o
Município, caso sua pretensão seja de atuação no CMS. Deve também constar em
seus atos constitutivos a área de abrangência permitida e a sua atuação na área
correspondente ao exercício das atividades do Conselho Distrital que pretenda compor.
Os membros dos Conselhos não poderão representar mais de uma entidade, nem
qualquer entidade poderá ter representante em mais de um Conselho, ressalvados os
casos previstos em lei. Os membros dos Conselhos não poderão mudar de
representação de entidades no curso do mandato, que terá duração de 4 anos. Está
prevista também eleição da Comissão Executiva, com duração de um ano e organizada
segundo critérios paritários. É possível também, caso aprovado em plenária, a
formação de grupos de trabalho para a discussão de temas específicos e convites à
participação técnica de diferentes setores da sociedade civil.

Os distritos e os partidos
12

Anais II Encontro PDPP - Página 155

Se do ponto de vista municipal, a queixa comum é que o apoio à prefeitura
enfraqueceu o conselho, se mostrando uma estratégia equivocada do ponto de vista
dos atores envolvidos, o quadro distrital, por outro lado, permite destacar algumas
singularidades. A Lei 2011/93, novamente de autoria de um vereador com perspectiva
dita progressista, o vereador Milton Nahon20 instituiu os Conselhos Distritais de Saúde,
em agosto de 1993, e determinava que a composição deveria ser paritária e que as
entidades componentes desses conselhos deveriam ser eleitas em Conferência
Distrital de Saúde e nomeadas pelo secretário municipal de saúde para cumprir um
mandato de dois anos (de forma análoga ao municipal e estadual). Com relação à
Comissão Executiva, essa deveria ser eleita em reunião do conselho.
O Distrito Sanitário deveria propiciar a mudança das práticas sanitárias tendo
como base um território. Ele seria a menor unidade territorial com autonomia para
definir, planejar, organizar, gerir e executar as ações de saúde dirigidas à população
desse território. Nessa concepção, o território é visto como um espaço dinâmico, em
permanente construção, fruto de relações políticas, econômicas, culturais e
epidemiológicas.21Foi dessa época o surgimento de diversas experiências no país, a
partir de uma cooperação técnica Brasil-Itália, onde vários municípios brasileiros —
Pau da Lima-BA, Natal-RN, Cachoeira de Macacu-RJ, e outros — desencadearam a
estruturação de distritos sanitários, tendo como diretriz a definição de território, de
áreas de abrangência de unidades de saúde e grau de acesso da população aos
serviços de saúde.22No Rio de Janeiro, contudo, historicamente os conselhos distritais
foram implementados antes que fossem criados os próprios distritos. A lógica dos
20

Há documentos que informam que, além da vinculação política ao PCB, o vereador Milton Nahon,
médico, foi diretamente ligado ao médico Almir Dutton Ferreira, da Vanguarda Popular Revolucionária
(VPR), na militância pela democratização política. Conforme notícia disponível em
montedo.blogspot.com.br/2011/12/documentos-secretos-da-marinha-relatam.html
(Acesso
14
de
fevereiro de 2013), apud Faria (2014).
21
Mendes (1994). Eles foram uma tentativa de recuperar propostas teórico-metodológicas dos Sistemas
Locais de Saúde — SILOS —, entendidos como um processo social e político de transformação de
práticas e uma estratégia, apoiada pela OMS-OPAS - Organização Mundial de Saúde/Organização PanAmericana de Saúde, para melhoria das condições de saúde das populações dos países em
desenvolvimento, especificamente na América Latina, perspectiva que segundo a literatura teria perdido,
progressivamente, sua força e visibilidade.
22
Paim (1993).
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distritos foi instituída a partir da divisão administrativa em Coordenações das Áreas de
Planejamento existentes (CAP)23.
Segundo observa David Harvey, o domínio do espaço reflete o modo como
indivíduos e grupos poderosos dominam a organização e a produção do espaço
mediante recursos legais e, que podem também possuir caráter extralegal 24. Isso se dá
no intuito de exercer maior controle, seja sobre a distância entre espaços
(acessibilidade e distanciamento – «fricção da distância», Harvey, 2005: 202), ou sobre
a forma pela qual o espaço é apropriado por eles mesmos ou por outros. Por outro
lado, a apropriação sistematizada e institucionalizada pode envolver a produção de
formas territorialmente determinadas de solidariedade social, seja na ocupação do
espaço por objetos, como casas, fábricas ou ruas, seja nas atividades (como o uso da
terra), ou por indivíduos, classes ou outros grupos sociais. Seu argumento pondera que
toda luta para reconstituir relações de poder envolve uma batalha para reorganizar as
bases espaciais. Nesse sentido, o capitalismo desterritorializa com uma mão e
reterritorializa com a outra25.
Com efeito, a reterritorialização da cidade, enquanto distritos, a partir das Áreas
de Planejamento (AP) esteve longe de constituí-las enquanto Distritos Sanitários,
segundo a concepção proposta na 8ª Conferência Nacional de Saúde. O que não quer
dizer, necessariamente, que resistências sociais não possam se tornar movimentos
sociais que busquem liberar o espaço e o tempo das suas materializações vigentes na
cidade. Como observado por Harvey, movimentos de espécies variadas, desde
religiosos, comunitários, humanitários e até mesmo místicos, «se definem diretamente
em termos de um antagonismo ao poder do dinheiro e das concepções racionalizadas
do espaço e do tempo sobre a vida cotidiana»26.

23

Conforme Brasil, 2005: 60.
É possível recordar aqui a crítica feita por Michel Foucault segundo quem a soberania no direito
público, da Idade Média ao século XVI, não era exercida sobre as coisas, antes sim sobre um terriotório,
sobre os sujeitos que o habitavam. Nesse sentido, se pode afirmar que o território era um elemento
fundamental para os principados segundo Maquiavel, e da soberania jurídica segundo definida pelos
filósofos ou teóricos do direito. Foucault, 2004: 99.
25
Harvey, 2005: 216.
26
Harvey, 2005: 217.
24
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Portanto, a Lei Orgânica municipal 2011/93 instituiu «em cada Distrito de Saúde,
um Conselho Distrital, órgão colegiado, consultivo e deliberativo com a finalidade de
auxiliar a Administração Pública e o Conselho Municipal de Saúde», e os conselhos
distritais foram constituídos antes que fossem criados os próprios distritos, que
passaram a ser reconhecidos pela divisão administrativa do município em Áreas de
Planejamento27. Tais áreas programáticas não representavam a ideia original dos
distritos sanitários do SUS, baseados em critérios populacionais e sanitários. Existem
diferenças, ainda hoje, que apontam não só disparidades populacionais, mas também,
e, sobretudo, diferenças no que tange à oferta de serviços públicos nas áreas
programáticas, de saneamento básico e renda da população residente ( Faria, 2014).
De acordo com dados obtidos junto a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o
processo histórico que promoveu a ideia de controle social no município instituiu os
Conselhos Distritais de Saúde (CODS) nas respectivas AP, compreendendo um total
de dez Conselhos Distritais de Saúde (AP 1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 3.3,
AP 4, AP 5.1, AP 5.2, AP 5.3)28. Eles se institucionalizam com o desafio de auxiliar a

27

Segundo Resolução SMS-RJ no. 431, de 14 de abril de 1993, conforme Faria (2014).
AP/CODS por Bairros: AP 1.0 - CODS 1.0 ( sala na MATERNIDADE DA PRAÇA XV, Centro) COBERTURA DO SUS (2008) 84,7%, bairros Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio,
Gamboa, Mangueira, Paquetá, Rio Comprido, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão, Saúde e
Vasco da Gama; AP 2.1 - CODS 2.1 – (1 sala na Av. Venceslau Brás, 65, Botafogo -Hospital Pinel) ,
COBERTURA DO SUS(2008) 42,5%, bairros Botafogo, Catete, Copacabana, Cosme Velho, Flamengo,
Gávea, Glória, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, Leme, Rocinha, São
Conrado, Urca e Vidigal; AP 2.2 - CODS 2.2- (1 sala e auditório compartilhado na Rua Conde de Bonfim,
764, Pd. Prefeitura, Tijuca), COBERTURA DO SUS (2008) 38,1%, bairros Alto da Boa Vista, Andaraí,
Grajaú, Maracanã, Praça da Bandeira, Tijuca e Vila Isabel; AP 3.1 - CODS 3.1 ( Rua São Godofredo,
51, SALA 07, IAPI – Penha), COBERTURA DO SUS (2008) 74,4%, bairros Bonsucesso, Brás de Pina,
Complexo do Alemão, Cordovil, Ilha do Governador, Jardim América, Manguinhos, Maré, Olaria, Parada
de Lucas, Penha Circular, Penha, Ramos e Vigário Geral; AP 3.2 - CODS 3.2 (Rua Ana Barbosa, 21,
Méier – 1 sala na Policlínica César Perneta) , COBERTURA DO SUS (2008) 75,6%, bairros Abolição,
Água Santa, Cachambi, Del Castilho, Encantado, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho
Novo, Higienópolis, Inhaúma, Jacaré, Jacarezinho, Lins de Vasconcelos, Maria da Graça, Méier,
Piedade, Pilares, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos e Tomás Coelho;
AP 3.3 - CODS 3.3 – (Rua Ubirajata, 25, sala 19 - no PAM Alice Tibiriçá / Auditório Clementino Fraga),
COBERTURA DO SUS (2008) 99,2%, bairros Acari, Anchieta, Barros Filho, Bento Ribeiro, Campinho,
Cascadura, Cavalcanti, Coelho Neto, Colégio, Costa Barros, Engenheiro Leal, Guadalupe, Honório
Gurgel, Irajá, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Parque Anchieta, Parque Columbia, Pavuna,
Quintino Bocaiuva, Ricardo de Albuquerque, Rocha Miranda, Turiaçu, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho,
Vila da Penha, Vila Kosmos e Vista Alegre; AP 4.0- CODS 4.0( Av Ayrton Senna, n. 2001, BL C BARRA)
COBERTURA DO SUS (2008) 51,4%, Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Grumari, Itanhangá,
Jacarepaguá, Joá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem Pequena; AP 5.1 -CODS 5.1 –
(CMS Waldir Franco, Praça Cecília Pedro – Bangu - Ocupam 2 salas há pelo menos 10 anos no mesmo
28
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administração pública e o CMS na análise, no planejamento, na formulação e na
supervisão das políticas de saúde, na fiscalização de ações governamentais e nas
decisões de matéria de sua competência29.
A mencionada lei determinava que os CODS seriam presididos pelos
coordenadores técnicos dos distritos, no caso, as áreas de planejamento (APs). No
entanto, conforme pesquisa de Carvalho (1996), sobre o caso da institucionalização do
Conselho Distrital – CODS AP 3.1 –, depois de sua constituição o CODS elegeu sua
comissão executiva em 12 de março de 1994, e, para presidente, foi eleito um
“usuário”. A primeira gestão, 1994/1995 tinha o total de 92 membros titulares, «foi
composta de 24 representantes dos prestadores de serviços do SUS, (...) 20
representantes dos funcionários e 48 representantes do segmento usuário»

30

. O corpo

de 48 “usuários” se dividiu entre 14 representantes de entidades da sociedade civil e 34
representantes definidos dentre 83 entidades de moradores existentes à época na AP
3.1. A região compreendia 19 associações de moradores da Ilha do Governador e 64
entidades de moradores na Leopoldina31.
A iniciativa tomada pelo CODS 3.1, de eleger seu próprio presidente foi proposta
em perspectiva análoga aos procedimentos que ocorreram na 2ª Conferência Distrital e
9ª Conferência Nacional de Saúde. O fato de ter sido feita eleição interna, e do
resultado ter como representante a frente da presidência do CODS e do controle social
um “usuário”, gerou uma série de tensões. A ênfase a partir da tensão entre
representação e participação aparece como uma possibilidade de problematização da
análise. O fato da presidência de um distrital se vincular à participação social, e efetivar
um “usuário” politicamente causou desentendimentos com a SMS e com o próprio

lugar), COBERTURA DO SUS (2008) 57,9%, bairros Bangu, Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim
Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Senador Camará e Vila Militar; AP 5.2 - CODS 5.2
(Praça Vieira de Melo, s/n, Comari – Campo Grande), COBERTURA DO SUS (2008) 59,2%Barra de
Guaratiba, Campo Grande, Cosmos, Guaratiba, Inhoaíba, Santíssimo, Senador Vasconcelos e Pedra de
Guaratiba; AP 5.3 - CODS 5.3 (Rua Senador Camará, 372, SANTA CRUZ), COBERTURA DO
SUS(2008) 83,2% Paciência, Santa Cruz e Sepetiba. FARIA, 2014, Base própria de dados da pesquisa
de tese, a partir de PCRJ e SUS/IBGE.
29
Rio de Janeiro, Lei Ordinária 2011/1993, 1.º parágrafo, conforme Faria (2014).
30
Carvalho, 1996:26.
31
Dados disponíveis a partir do Cadastro da FAFERJ, Federação das Associações de Moradores de
Favelas do Rio de Janeiro, Carvalho, 1996:26.
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CMS32. Havia outra disposição do CODS 3.1 no Regimento Interno aprovado, que seria
a indicação de lista tríplice para o cargo de Coordenador Técnico da Área, o que, pela
lei em vigor, deveria ocorrer enquanto nomeação de cargo em confiança do secretário
de saúde. Obviamente, esse processo encontrou resistências. O Regimento Interno
proposto e a lista de integrantes eleitos do conselho demorou um ano (até fevereiro de
1995) para ser publicada no Diário Oficial do Município, após ter sido encaminhada
para o CMS. O CODS 3.1 teve que voltar atrás em relação à lista tríplice, pois a
prefeitura sinalizou que entraria com Ação de Inconstitucionalidade por vicio do Poder
Legislativo, caso a Câmara, em apoio ao Conselho Distrital, aprovasse a medida.
O processo que se seguiu torna bastante plausível afirmar que a relação com o
Poder Legislativo contribuiu decisivamente para a institucionalização da eleição nos
CODS em toda a cidade do Rio de Janeiro. Note-se também o momento de
convergência entre participação e representação, cujo desdobramento foi a
consecução de instrumento legal que garantiria alguma autonomia nos distritais, visto a
possibilidade de eleição interna para as presidências. Embora fosse antiga a relação de
alguns conselheiros com os vereadores que, na Câmara, apoiaram a tramitação da
legislação de interesse dos conselhos distritais, a presença do Presidente da Comissão
de Saúde da Câmara Municipal nas reuniões distritais tornou possível o
encaminhamento legislativo de algumas posições assumidas pelo Conselho Distrital da
AP 3.1. A mais importante delas foi a alteração da Lei 2011 pela Lei 2.289 de 9 de
janeiro de 1995, proposta pelo vereador Milton Nahon depois de participar de debate
no Conselho da AP 3.133.
Ou seja, o padrão de proximidade municipal ao Poder Legislativo, a vinculação
ao partido de esquerda e o histórico de trajetória pessoal de militância pela saúde mais
uma vez pode ser observado nos atores políticos bem sucedidos em aprovar pautas
pela saúde na cidade, reivindicando demandas das bases sociais organizadas. A nova
Lei 2289 formalizou a eleição do presidente pelos próprios conselheiros distritais e
estendeu a prática do CODS 3.1 aos demais distritais. O CODS 3.1 foi pioneiro no
32

33

Carvalho, 1996:33.
Teixeira, 1996: 95-96.
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reconhecimento legal enquanto instância de participação. A proposta inédita na cidade
de seu Regimento Interno, com eleições próprias para a presidência do Conselho,
concretizaria um novo dispositivo legal. Tal processo propiciou a prática política na
cidade de alguma autonomia dos conselhos distritais vinculada à faculdade de eleger
usuárias(os) como presidentes; lógica política distinta e inversa à da trajetória do
controle social no âmbito municipal, como visto anteriormente.
A possibilidade de eleição para presidência dos conselhos distritais antecedeu
em mais de 10 anos a primeira eleição para o mesmo cargo no Conselho Municipal da
Saúde. Dados obtidos junto aos conselhos confirmam que em 2009/2010 todos os
distritais eram presididos por representantes do segmento “usuários” e pelo menos a
metade deles por usuárias mulheres. Mais do que permitir a rotatividade de cargos, a
eleição para a presidência dos conselhos distritais abriu espaço em instâncias de
decisão, para o segmento “usuários”.
Ao longo da limitada experiência participativa na cidade do Rio de Janeiro, a
distribuição dos CODS nas diferentes regiões dentro do espaço físico da cidade,
ocorreu, portanto, em dez áreas de planejamento que obedeceram a um critério de
agrupamento por bairros e territórios populares, e não observaram nenhum critério de
população residente ou unidades de saúde disponíveis quando foram assim divididas.
De acordo com informações da ANS (Agência Nacional de Saúde) a taxa de cobertura,
por assistencial do plano de saúde e localização, segundo Grandes Regiões e
Unidades da Federação (Brasil – março/2013), posiciona a cidade do Rio de Janeiro
com um percentual de 53,2% da sua população como usuária de plano de saúde 34.
Isso quer dizer que os quase 47% restantes são “usuários” exclusivos do SUS.
Se analisado o grau de cobertura do SUS, e sua distribuição nos diferentes
bairros e territórios da cidade, a desigualdade se torna evidente e localizada
espacialmente no território urbano. A categoria cobertura do SUS significa o percentual
da população residente nas diferentes regiões, que utilizam o sistema único de
saúde35. É possível destacar como a população das APs, cujo poder aquisitivo é mais
34

Ver http://www.ans.gov.br/materiais-para-pesquisas/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor
Conforme planilha Indicadores de Saúde por Área Programática do Município do Rio de Janeiro.
PCRJ, 2008 GTDV/CAS/SVS/SUBPAV/SMSDC-RJ.
35
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alto, como é o caso do CODS 2.1 e 2.2, tem perfil de cobertura do SUS mais baixo do
que os de outras regiões. Tais dados reforçam o padrão desigual de importância que a
participação pode representar nos CODS junto à população da cidade. Regiões como a
AP 1 chegam a índices de 84,7% ( centro, Mangueira, Vasco da Gama e outros), AP.
3.1 (Penha, Bonsucesso, Maré, Manguinhos, Vigário Geral e outros) 74,4%; AP 3.2
(Méier, Jacaré, Jacarezinho e outros) 75,6%; zona norte no encontro da zona oeste, da
AP 3.3 99,2%, (incluindo bairros como Acari, Campinho, Cascadura, Rocha Miranda,
Vila da Penha, Vila Kosmos ,Vista Alegre, dentre outros); e zona oeste AP 3.5, 83,2%
na região de Paciência, Santa Cruz e Sepetiba.
De acordo com os documentos pesquisados, foi possível obter um total geral de
conselheiros distritais na cidade do Rio de Janeiro para os anos de 2009 e 2010. São
eles CODS 1.0 – 36 membros titulares, CODS 2.1 – 52 membros titulares; CODS 2.2 –
56 membros titulares; CODS 3.1 – 104 membros titulares; CODS 3.2 – 32 membros
titulares, CODS 3.3 – 48 membros titulares; CODS 4.0 – 64 membros titulares; CODS
5.1 – 64 membros titulares; CODS 5.2 – 48 membros titulares; CODS 5.3 – 56
membros titulares. É possível afirmar que existe hoje um total de 560 conselheiros de
saúde eleitos a partir das conferências distritais de cada área programática, a partir dos
critérios e normas de qualificação, conforme já discutido, que normatizam a
possibilidade de vinculação às associações da sociedade civil organizada de cada
distrito.
Já que está prevista em lei a suplência, estão eleitos também em igual número
suplentes. Ou seja, se tomados titulares e suplentes, a cidade do Rio de Janeiro
possuía em 2009/2010 um total de 1.120 conselheiros distritais de saúde. Destarte, se
observarmos o grau de organização da sociedade a partir do número de conselheiros
eleitos que obtiveram a qualificação adequada, novamente o CODS 3.1 se destaca.
Seu colegiado possui nada menos que 104 membros titulares, e se tomados os
suplentes, estima-se um universo de 208 conselheiros distritais em atuação.
Sobre a importância desigual dada pelas diferentes regiões da cidade aos
CODS, reforçadas espacialmente pelos dados analisados, o padrão desigual de
importância que a participação pode representar nos CODS junto à população da
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cidade pode ser destacada. Ou seja, do ponto de vista do poder aquisitivo, os
conselheiros das regiões menos marginalizadas comparecem menos do que aqueles
das regiões mais carentes, cujos conselhos distritais em sua dotação interna de
conselheiros que obedecem aos critérios da associação na sociedade civil registrada
para participar estão em maior número dentre os “usuários” do SUS.
A primeira distinção fundamental36 que o estudo dos perfis dos presidentes dos
conselhos distritais e municipal permite auferir diz respeito aos segmentos. Se a
problemática do CMS, diz respeito à como a deliberação é levada em consideração
pelo Executivo ou não, no caso da presidência do Conselho Municipal, o presidente é o
próprio secretário, o que reforça a perspectiva de pressão por parte da agenda do
Executivo e limita a perspectiva de ação autônoma a partir das deliberações. Ressaltese que o problema não é exatamente deliberar, a deliberação acontece, mas a
prefeitura atua tentando minimizar as contestações37.
Já nos CODS, conforme descrito, a experiência histórica de eleições internas foi
confirmada para o cargo de presidente e comissão executiva. O impacto de 15 anos
(1994-2009) de eleições é evidente marca de diferenciação da lógica distrital para a
municipal. Atualmente, nenhum presidente de conselho distrital é do segmento de
“gestores”. Feito o levantamento dos dados, em 2009, verificou-se que 80% dos
presidentes são do segmento de “usuários”, enquanto apenas 20% dos eleitos são do
segmento de profissionais de saúde.
Foi apurado também que 100% dos conselhos distritais observam, seja a
paridade como descrito em relação ao Conselho Municipal a partir dos dados da
MUNIC 2011, seja na observância paritária da composição das Comissões Executivas,
formadas sempre por 8 membros (4 usuários, 2 profissionais de saúde e 2 gestores).
Maria Helena Labra & Figueiredo (2002), em pesquisa realizada conjuntamente sobre
os conselhos municipais do Estado do Rio de Janeiro, havia encontrado em 2002, um
36

A pesquisa de referência para os dados expostos no artigo (Faria, 2014) alcançou 100% de
informações coletadas para todos os presidentes dos Conselhos Distritais da cidade, no período de
2009/2011, além do presidente do CMS. Isso perfaz um total de informações de amostra para 44
conselheiros, incluindo presidentes e membros das comissões executivas. A partir desses dados foi
estabelecido o perfil descrito a seguir.
37
Essa pressão do gestor é apontada em diferentes estudos sobre os CSs, conforme destacado por
Labra, 2002, p.542.
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perfil de 40% de mulheres e 60% de homens. A referida pesquisa contou em 2002 com
60 conselheiros entrevistados de 16 municípios diferentes.
É possível observar que, perante essas informações, a lógica distrital do
município do Rio de Janeiro inverte a tendência. É importante ressaltar que como a
pesquisa coletou dados apenas de presidentes e comissões executivas, foi tratada
somente a esfera de decisão e liderança do conselho. De acordo com os dados
obtidos, dos 44 conselheiros, 57%(25) das representantes distritais nessas posições
eram mulheres, enquanto 43%(19) eram do sexo masculino. Conforme observado por
Miguel & Biroli (2009) a busca por uma presença maior das mulheres nos espaços
decisórios se insere em um movimento mais amplo, que identifica, como um dos
pontos decisivos de cerceamento das democracias contemporâneas, a subrepresentação política de determinados grupos sociais. De acordo com o pontuado
pelos autores:

O grupo dos governantes, em relação ao conjunto da população, tende a
ser muito mais masculino, muito mais rico, muito mais instruído e muito mais
branco - uma observação que vale para o Brasil e para as democracias
ocidentais em geral38.

A expansão do sufrágio eleitoral, com a incorporação de novos grupos, como as
próprias mulheres, os trabalhadores e os analfabetos à cidadania política, foi um
processo lento que não produziu ainda uma mudança tão significativa na classe política
de representantes formais. Miguel & Biroli (2009) chamam atenção para o trabalho de
Anne Phillips (1999), segundo quem não é suficiente a eliminação das barreiras à
inclusão, mas seria necessário incorporar explicitamente os grupos marginalizados no
corpo político. Conforme observado por Araújo (1998), no Brasil a tentativa de
aumentar a representação formal feminina obteve resultados frustrantes, o que se pode
atribuir às peculiaridades do nosso sistema eleitoral, (e a representação proporcional
em listas abertas). A principal resposta prática ao problema da sub-representação
38

Miguel & Biroli, 2009, p. 80.
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feminina no país foi a alteração da legislação eleitoral, que introduziu cotas para
candidaturas femininas nos partidos e coligações, o que não atingiu os efeitos
esperados.
O que foi infrutífero do ponto de vista da representação legislativa formal, é
possível salientar, teve uma contrapartida na experiência do âmbito da representação
do controle social nos conselhos. Após quinze anos de eleições, se consideradas as 10
presidências de Conselhos Distritais, nada menos do que 50% dos CODS cariocas são
presididos por mulheres. Segundo relato da promotora de Tutela Coletiva de Saúde da
Capital, elas seriam “aquelas senhorinhas, aposentadas, e muito participativas”.
Já se analisado o grau de instrução, somadas as opções superior incompleto,
superior e pós-graduado, é possível afirmar que 50% dos conselheiros distritais
entrevistados possuem o segundo grau completo. Ainda que esse percentual caia para
45,5%, se considerarmos apenas o ensino superior completo, o padrão está próximo
do encontrado por Labra em 2002 (43%). Somando-se primeiro e segundo grau obtémse o total geral de 43,2% dos conselheiros entrevistados. Mesmo que esses números
possam indicar que pessoas mais preparadas sejam escolhidas pelas organizações
para representá-las no conselho, como afirma a autora, é inegável a inflexão do
número de mulheres que hoje está à frente da presidência dos CODS. Se o padrão de
escolaridade mais alta que caracteriza a representação formal está presente, a
representatividade de gênero se faz notar. Dentre as cinco mulheres à frente das
presidências, três possuem nível superior completo e duas declararam ter apenas o
fundamental. Se por um lado isso aponta para o fato de que existe uma escolha dos
mais bem preparados em termos de conhecimento formal nesse processo, por outro
lado, existem conselheiras com perfil educacional fundamental. Foi observado que
nesses casos há membros da comissão executiva que apoiam as presidências com
conselheiras e conselheiros que possuem nível superior.
Finalmente, nos dados referentes à filiação partidária, sabe-se que a literatura
traz algumas observações. Se Avritzer (2009) chama a atenção para a importância do
PT no fortalecimento dos conselhos no Brasil, trabalhos como o de Tatagiba e Blikstad
(2011) também chamam a atenção para que os militantes do movimento de moradia
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em SP, por exemplo, possuem histórica vinculação com o PT. Quando as
pesquisadoras perguntaram se os entrevistados eram próximos a algum partido
político, 72% responderam que sim. Desses, 91,6% afirmaram ter simpatia pelo PT e
2,8% pelo PSDB. Outros partidos foram citados, como PCB, PP, PV, PSOL, PCdoB,
PTB, todos com menos de 1% de frequência. Para 31%, os “inimigos do movimento”
eram os partidos e governos alinhados à direita, DEM e PSDB principalmente.
De acordo com o discutido em Faria (2014), sabe-se que no caso do Rio de
Janeiro, além do PT estiveram presentes partidos como PDT, PCB, PCdoB, PPS e
mais recentemente PSOL. Os dados obtidos reforçam a diferença relativa à sua
incidência e proximidade relatada por conselheiros. A análise da filiação partidária
observada dentre os conselheiros distritais, permite reforçar essas influências históricas
a partir da distribuição observada em 2009/2010, conforme Gráfico 1 abaixo:
Gráfico 1 – Filiação partidária

Elaboração própria a partir de dados contidos em Faria (2014).
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A filiação partidária declarada dos conselheiros foi de 40%, (18), distribuída
entre PT (6), PCdoB (6), PDT (1), PSOL (1), PMDB (1), PPS (2) e DEM (1). Se
tomados os partidos de esquerda em conjunto, o total atinge 14 em 18, o que nos leva
a um universo de quase 78% de representação dos partidos de esquerda dentre os
conselheiros distritais cujos dados foram analisados. O problema na cidade do Rio de
Janeiro é que tanto PT quanto PCdoB faziam parte na época da coligação Somos um
Rio, em que os únicos partidos que estavam “de fora” eram PSOL e DEM.
Esse perfil distrital é mais baixo do que o perfil municipal obtido por Labra &
Figueiredo em 2002, que era de 55% de conselheiros municipais com participação em
partido político. É inferior também ao perfil encontrado para o movimento de moradia
em São Paulo por Tatagiba e Blikstad (2011) de 72%. Por outro lado, se as autoras
encontraram menções ao PSDB em sua pesquisa, entre os conselheiros distritais do
Rio de Janeiro essa é uma ausência completa, nenhuma menção ou participação foi
verificada em relação ao partido na área da saúde na cidade.
É possível destacar, contudo, que a vinculação declarada com o partido político
PSOL, adveio exatamente do CODS 3.1, o que se pode sugerir enquanto nuance tendo
em vista ser o espaço mais antigo, com maior número de conselheiros organizados e o
primeiro a adotar eleições autônomas para sua presidência. Mesmo sendo um partido
recente, a menção a ele aparece contígua a partidos como PDT e PMDB, cuja trajetória
é antiga na cidade. Não obstante, é inegável a forte presença do PT e do PCdoB nos
espaços de participação social da cidade. Vale lembrar a pontuação de Avritzer (2009)
de que o Partido Comunista Brasileiro teve uma presença forte nos sindicatos ligados à
saúde, como os de enfermeiros, residentes e até mesmo médicos. O Rio de Janeiro é
um exemplo em potencial desta relação.
Se a presença dos “gestores” das unidades mais locais a nível distrital é
constante nos CODS, o que indica um processo de prestação de contas com algum
grau de periodicidade, a maior dificuldade ainda está em levar adiante para o plano
municipal e estadual as deliberações e críticas. As eleições no CMS foram uma
conquista palpável nesse sentido. Cabe ressaltar também, que se os “gestores”
municipais são presentes nos níveis municipal e distrital, a percepção dos CODS em
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relação aos “gestores” estaduais é de crítica absoluta. Foi encontrado em relatos de
100% dos CODS que nenhum representante da gestão estadual participou algum dia
sequer de uma reunião distrital, mesmo quando notificado por ofício. Por outro lado, foi
possível destacar alguma estratégia de esvaziamento dos distritais no CMS, numa
argumentação observada de que as críticas e os questionamentos surgidos nos
distritos teriam “uso político” ou “uso eleitoreiro”.

Considerações Finais

O que é possível sugerir a partir dessa tradição verificada de eleição interna para a
presidência dos CODS, diferentemente do CMS? É um problema para o analista tratar
os sentidos atribuídos ao passado na sociedade, e localizar mudanças e
transformações. Nesse sentido, a avaliação da experiência de institucionalização da
eleição e a dinâmica política do CODS 3.1 permite contextualizar dimensões do terreno
das expectativas políticas em relação a esses espaços. Isso permite matizar formas
que a participação institucional assume, para os atores estatais e societários, no
complexo processo de afirmação e defesa dos seus interesses.
Em relação a premissa que estruturou este trabalho, a perspectiva de combinação
de laços de solidariedade social relacionados à trajetória política de determinados
atores, observáveis na dinâmica política do Rio de Janeiro, permitiu ressaltar a
incidência em partidos específicos, que foi demonstrada nas conexões explícitas que
incluem vereadores cuja trajetória conta com passagens por PCB, PCdoB, PDT, PPS,
PSB, PT e PSOL. No plano mais geral, essa discussão apresenta traços da dinâmica e
combinação possível e desejável entre democracia representativa e participativa, em
diferentes projetos de reforma do estado. Se tomado o nível micro, o que está em jogo
é a compreensão dos resultados esperados da participação institucional e até que
ponto ela se combina, na perspectiva dos agentes, «com estratégias mais tradicionais
de encaminhamentos de demandas, via sistema representativo e mobilização de redes
pessoais»39. A participação modifica a representação e se combina com ela, ao
39

Tatagiba e Teixeira (2006, p. 224).
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adicionar práticas de representação coexistindo de forma tensa, mas por vezes
também convergente nos espaços participativos.
A atuação de vereadores identificados com a perspectiva de participação social
junto aos movimentos sociais de base foi observada no processo de institucionalização
do CMS e dos CODS. Tal tendência se observa a partir da experiência dos
conselheiros no espaço participativo e de deliberação das conferências – nos distritos e
nacional. A eleição interna da presidência dos CODS antecedeu, seja na prática, seja
do ponto de vista legal, em torno de 15 anos, a primeira eleição para o mesmo cargo
no CMS. Mais do que permitir a rotatividade de cargos, a eleição para a presidência
dos conselhos, é plausível afirmar a partir dos dados obtidos pela pesquisa, abriu
espaço para ao menos a nível distrital, a alternância da representação do controle
social e a não vinculação direta aos representantes do executivo.
De acordo com a literatura, um dos maiores desafios para a gestão pública local se
trava na democratização dos processos decisórios na formulação de políticas públicas,
no sentido de torná-las mais efetivas. Se isso não pode ser considerado enquanto um
resultado imediato da participação, a consecução do instrumento legal que permitiu a
instituição de eleições internas aos CODS certamente foi uma característica
institucional que dinamizou os espaços de participação. Se as eleições permitiram
maior objetividade na formulação das demandas e críticas, quando transpostas para os
níveis municipal e estadual, tais demandas encontram desafios em sua articulação
frente aos outros atores que por lá encontram.
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A INFLUÊNCIA PARTIDÁRIA SOBRE O GASTO COM POLÍTICAS
PÚBLICAS NAS CAPITAIS NORDESTINAS PÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988

Resumo:
O objetivo desse estudo é compreender como os gastos com políticas públicas
interferem na competição política para o cargo de prefeito nas capitais nordestinas e
qual a influência partidária sobre estes gastos no período entre 1992 a 2012,
possibilitando através desses dados uma análise específica da relação de gastos,
sucesso eleitoral e estratégia partidária. Será feita uma análise comparada de três
capitais nordestinas: Teresina, São Luís e Fortaleza devido suas importâncias,
econômicas e políticas, em seus estados e por terem políticas públicas de maior
visibilidade que os demais municípios que compõe cada estado. A análise da
competição política será feita via dados do TSE e TRE. Assim, o intuito de avaliar os
gastos municipais com políticas públicas deriva da importância destes como
indicadores diretos de prioridades de investimentos. Essas informações serão
coletadas via Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). Quanto a influência partidária, será averiguado se há a
permanência de um único partido por longos períodos a frente da gestão municipalista
de cada capital e se isso interfere na forma como gastos com políticas são
administrados.

Introdução
O objetivo desse estudo é compreender como os gastos com políticas públicas
interferem na competição política para o cargo de prefeito nas capitais nordestinas e
qual a influência partidária sobre estes gastos no período entre 1992 a 2012,
possibilitando através desses dados uma análise específica da relação de gastos,
sucesso eleitoral e estratégia partidária.
O estudo se dará através de estudo comparado das capitais dos Estados do
Nordeste brasileiro: São Luís, Teresina e Fortaleza. A escolha por essas capitais e
não de outros municípios decorre da relevância política e econômica na região e pelo
tempo limitado para a finalização desta pesquisa. Já a seleção da região nordestina
ocorreu devido ser considerada, em muitos estudos, como um local tanto político
como sócio-economicamente atrasado em relação a outras regiões do país, como
também, pouco competitivo no campo político. Como consequência, dessas
características o nordeste estaria mais vulnerável ao clientelismo. Diante disso, a
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análise da competição política será realizada por meio de dados colhidos junto ao
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada capital e ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). O intuito de analisar os gastos com políticas públicas deve-se ao fato de ser
um importante instrumento na avaliação da competição política de forma
multidimensional, ou seja, olhar a competição não apenas sob aspectos políticos, mas
também sociais. Para tanto, essas informações serão obtidas através da Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) referente as
políticas de educação, saúde e assistência social, políticas de maior visibilidade social.

Aqui cabe ressalva, em relação a esses dados, que as informações fornecidas
por essa Secretaria não permite identificar gastos específicos, já que estes são
apresentados de forma agregada. No que concerne a influência dos partidos, observase que, em sua maioria, há uma manutenção de apenas um partido no poder em
sucessivas legislaturas nessas capitais. Diante disso, busca-se avaliar como esse
fenômeno influencia na maneira como os gastos com as políticas públicas são
regidos.
O período escolhido, de 1992 a 2012, se justifica pela presença da
descentralização das políticas públicas; como também, a implantação do segundo
turno nas eleições pela Constituição Federal de 88, onde é realizado o segundo turno
para os cargos de presidente, governador e prefeito nos municípios com número
superior a 200 mil eleitores, nos casos em que o vencedor do primeiro turno não tenha
obtido a maioria absoluta dos votos (excluindo-se os votos nulos e brancos); e ainda
a possibilidade de uma única reeleição para mandato subsequente para os cargos
acima citados.
A importância do estudo da competição política municipal tem sido ignorada
por pesquisadores da área. A sua relevância para o estudo da competição política
nacional é por vezes deixada de lado. Isso também é um dos motivos que levaram a
realização desse trabalho. Como tal, a competição nos municípios é identificada como
oligárquica e com pouca influência no cenário nacional. Considerando essa análise
equivocada, observa-se que estes não levam em consideração questões específicas
e latentes nos campos políticos, econômicos e sociais que são fatores determinantes
na competição política na região. Desta maneira, dois fatores primordiais que, a priori,
têm grande influência na competição política municipal foram a redemocratização do
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país, depois de mais de 20 anos de regime ditatorial, como também, a promulgação
da Constituição Federal de 1988.
Com tal característica, este trabalho objetiva analisar a atuação de uma elite
política na administração das capitais dos Estados do nordeste brasileiro, tentando
compreender como os partidos vitoriosos abasteceram as políticas públicas no
período entre 1992, ano em que aconteceu o sufrágio sob a Constituição de 1988 e o
ano de 2012, última eleição municipal no país. Observando que a hipótese que rege
esse estudo é que a autonomia dos municípios trazida pela Carta Magna de 88
transforma o comportamento político dos agentes na competição política nos
municípios para o cargo do executivo.
O Município Pós-Constituição de 1988
Após a Constituinte de 1988 os municípios1 amparados por Leis Orgânicas
próprias ganharam maiores responsabilidades quanto a administração de serviços
públicos. Além de ter em 2001 a aprovação, depois de mais de dez anos de tramitação
no Congresso, o Estatuto da Cidade - Lei Federal nº 10.257, que amplia os deveres
dos governos locais no processo de desenvolvimento urbano e de gestão do território.
Esses instrumentos legais foram fundamentais para a institucionalidade dos
municípios (SOUZA, 2004, p 31). Atualmente os governos locais contam com vários
recursos públicos tento como central o FPM-Fundo de Participação dos Municípios,
este passa a ser a principal fonte de recursos municipais (OLIVEIRA, 2007). Os outros
recursos em que os municípios são amparados segundo Souza (2004) são:

1

No entendimento de Souza (2004), no Brasil a definição oficial de municípios não faz distinção de diversidade,
urbanização, ruralidade. “ Assim, a definição oficial de município torna-se uma ferramenta meramente
administrativa, que independe da incorporação de variáveis importantes, principalmente o tamanho da
localidade. Tal uniformidade também significa que as regras aplicadas aos governos locais são invariáveis e
independem da complexidade das tarefas a eles atribuídas” (SOUZA, 2004, p. 28)
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A Tabela 1, mostra os recursos públicos adquiridos pelos municípios pós
Constituição de 1988 e de suas várias emendas, cujo destaque é para a Emenda de
número 42 que teve sua aprovação em 19 de Dezembro de 2003, garantindo a
participação municipal, em parceria com os Estados, na Constituição de Intervenção
no Domínio Econômico (Cide).
As transferências federais, IR (Imposto sobre a Renda) e IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) compõe o Fundo de Participação dos Municípios –FPM, em
um total de 22,5% da arrecadação líquida desses dois impostos federais.

As

transferências do FPM para os municípios, seguem critérios específicos para os
cálculos dos coeficientes. Devido sua complexidade, foge dos interesses desse
trabalho discuti-los. O que interessa saber é que, em geral, seguem o número da
população de cada município. Tais transferências tem por prioridade os municípios
pequenos e médios (Souza, 2004). Assim, 86,4% do seu valor total, vão para os
municípios do interior,10% para as capitais e 3,6% para municípios com um valor
superior a 142.633 habitantes (Municípios da reserva). Esse valor já é repassado aos
municípios com a dedução para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização do Profissionais da Educação- FUNDEB
(Secretaria do Tesouro nacional- STN, 2012). Já o ICMS - Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços, de responsabilidade Estadual e do Distrito
federal, é o principal imposto para os municípios de maior porte econômico, os mais
desenvolvidos. Conforme estabelecido constitucionalmente o município recebe ¾ do
valor coletado em sua jurisdição sendo que o Estado pode determinar em lei os
critérios de transferência para o valor restante do ICMS.
O Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU e Impostos Sobre Serviços-ISS
são os impostos municipais que servem de reforço financeiro para estas sub-regiões.
Em elação ao IPTU, a taxa cobrada varia quanto: o valor, localidade, acesso, tipo de
construção e a infra- estrutura que beneficia a propriedade respeitando os valores
determinados pela legislação municipalista. A taxa cobrada correspondente ao ISS, é
de livre determinação dos municípios, obedecendo uma variação entre 0,5% e 10%
de algum serviço. Devendo ainda esse valor cobrado ser aprovado pela legislatura de
cada município. Semelhante ao IPTU, é o município que estabelece os critérios quanto
aos valores que devem ser cobrados. De fato, foi com impostos municipais que a
Constituição de 1988 mais inovou, permitindo que estes entes arrecadem seus
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próprios tributos. (SILVA, 2006). Assim, com essas mudanças, em tese, os municípios
apresentam uma nova dinâmica:
Portanto, a estrutura fiscal e tributária das municipalidades está subdividida e
ancorada numa base de arrecadação tripartite de impostos e transferências:
uma federal, outra estadual e a própria do município. Os municípios são os
principais beneficiários desta nova ordem federativa instituída pela
Constituição de 1988 em termos monetários... Em resumo, não pode haver
dúvidas quanto ao fortalecimento dos municípios na República Federativa
instituída com a Constituição de 1988. A descentralização financeira, política
e administrativa possibilitou mecanismos mais propícios à intervenção do
poder local na busca de soluções para seus problemas econômicos e sociais,
bem como formas capazes de afetar disputas políticas e eleitorais nesta
esfera. (SILVA, p. 26-29, 2006).

Mesmo com o sistema descentralizador e com tais inovações, não existe
mecanismos que venham garantir que os municípios cumpram com todas as funções
determinadas pela Constituinte. O que se pode perceber é que essa nova
configuração os tornaram mais visíveis tendo os seus administradores maiores
domínios estratégicos que podem influenciar diretamente os indivíduos em um
processo decisório, resultando com isso, em novas regras no âmbito político e
possibilitando novos resultados eleitorais.

Esse argumento também faz parti da

inquietação de Silva (2006), quando em seu estudo tenta entender se essa nova
ordem constitucional democrática instaurada no Brasil a partir de 1988, modificou, de
fato, a herança oligárquica, substituindo-a por um sistema mais inclusivo onde a
competição política assumiria uma outra configuração, fugindo da lógica tradicional e
autoritária. Situação essa, que para o estudioso pode ser observada via competição
política. Este estudo, parte portanto, desse mesmo princípio.
É evidente que ao longo do tempo, os municípios estão adquirindo
progressivamente maior importância federativa e tornando-se os maiores provedores
de ações de saúde pública e educação fundamental devido incentivos financeiros e
políticas estimuladas pela legislação federal. Os recursos financeiros, disponíveis para
os municípios, cresceram. Apesar dessas mudanças, Souza (2004) afirma que
mesmo com uma maior atenção aos municípios em relação a repasses e recursos
financeiros, ainda é muito marcante a desigualdade na distribuição destes no país
como um todo, o que torna, por consequência, muito desigual a forma de
implementarem políticas sociais universais e de colaborarem para um aumento da
democracia participativa. Esse seria um outro forte fator que colabora para o mal
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desempenho municipal na implementação de serviços públicos. Para tanto, nos
dedicaremos a uma análise de conjuntura entendendo ser esta análise de grande
importância para a identificar não só a permanência de um único partido, mais de
compreender como esse partido conseguiu se sustentar no poder
Um Breve Olhar Sobre a Conjuntura Política
Foi realizado no primeiro momento, a análise empírica dos resultados das
eleições para prefeito de 1992, primeiro ano eleitoral depois da promulgação da
Constituição de 1988 que consolidou a autonomia dos municípios nivelando-os aos
Estados e a União, instituindo uma nova divisão da carga tributária. Posteriormente
foi analisado o pleito de 1996. Esses anos foram os primeiros pleitos depois da
implantação do estatuto do segundo turno nos municípios com mais de 200 mil
eleitores. Por fim, a análise se voltou para as eleições de 2000, 2004, 2008 e 2012
anos em que existe a possibilidade do ocupante da cadeira da prefeitura disputar um
segundo mandato consecutivo.
A delimitação da análise das eleições de 1992 a 2012 se justifica por ser entre
esses anos que houve a promulgação da Constituição que consolidou a autonomia
dos municípios nivelando-os aos Estados e a União (1988) - implantação do estatuto
do segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores – e por existir a
possibilidade do ocupante da cadeira da prefeitura disputar um segundo mandato
consecutivo. Não serão colocadas aqui todas as tabelas referentes aos resultados
eleitorais por questão de limitação de páginas.

Eleições de 1992:
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Nas eleições de 1992 o PSDB concorrendo com os partidos veteranos (PMDB,
PFL e PT) na competição para a prefeitura de Teresina, surpreende com a vitória de
Wall Ferraz. Como mostra na tabela, a soma de todos os votos válidos é de: 205.667,
sendo 130.829 votos dado ao eleito, e 74.838 votos para todos os demais candidatos.
Resultado que define o surgimento de um novo cenário político na competição da
capital piauiense. Sendo este o seu terceiro mandato como prefeito de Teresina, Wall
Ferraz que antes era do PMDB, passa a ser o principal representante político do
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Piauí e consegue uma votação
significativa apesar de concorrer com Alberto Silva (PMDB) ex-governador do Estado.
Em Fortaleza, Antônio Cambraia (PMDB) foi eleito no primeiro turno. O exsecretário de finanças contou com um forte padrinho político, Juraci Magalhães
(PMDB), que foi vice-prefeito no ano de 1988 e prefeito em 1990 por conta da renúncia
de Ciro Gomes para se candidatar a governador do Estado. Juraci, no período de crise
em que o PSDB é criado por indivíduos descontentes no PMDB, não abandona o seu
“velho” partido mesmo presenciando a evolução do PSDB ao ponto de tornar-se o
maior partido do Ceará nos anos 90. Juraci tinha uma forte popularidade e o fato de
ter construído uma marca de “homem comum” e próximo do povo e ainda à frente de
grandes obras que transformaram o cenário de fortaleza, tornava certo a vitória do
candidato que fosse presenteado com o apoio de Juraci.
No primeiro ano eleitoral após a instituição do 2° turno para os municípios que
tivessem mais de 200 mil eleitores e que não atingissem maioria absoluta dos votos,
a capital do Maranhão contou com 11 candidatos na disputa por sua prefeitura. Com
o apoio do Jackson Lago (PDT), que era prefeito de São Luís na ocasião, Conceição
Andrade (PSB) é apresentada como forte candidata. Porém os votos foram muito
fragmentados e como na capital não registrou maioria absoluta e continha número
superior a 200 mil habitantes, as eleições foram para o segundo turno com os dois
candidatos mais bem votados: Conceição e Alberto de Souza (PFL) ex-governador e
com forte popularidade na Ilha. O peso do apoio de Jackson foi de extrema
importância e Conceição é eleita com 137.687 votos contra 77, 239 de Souza.
Eleições de 1996:
O pleito de 1996 foi o primeiro com segundo turno para o cargo majoritário na
capital piauiense. Nessa competição o PSDB encontrava-se com uma estrutura
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partidária mais sólida e lança o economista Firmino da Silveira Soares Filho que antes
foi o Secretário Municipal de Finanças durante o período de 1993 renunciando em
1996, exatamente para se candidatar a prefeito em Teresina. Firmino ainda não tinha
concorrido a nenhum outro cargo, ao contrário de seu maior opositor: Alberto Silva
com a coligação PPB/PMDB, que contava com uma larga experiência na vida política.
No primeiro turno a disputa estava acirrada e a diferença de votos entre Firmino
(primeiro colocado) e Alberto Silva (segundo colocado), era pouco mais de cinco mil.
Nazareno Fonteles do PT fica na terceira colocação, mesma posição da eleição
passada. O PFL apesar de garantir o quarto lugar, obteve apenas 4.534 votos,
resultado que expressa o fraco eleitorado do partido na capital. Como não foi atingido
pelo primeiro colocado 50% dos votos mais um, a competição foi levada para o
segundo turno.
Firmino torna-se gestor municipal com 53,3% dos votos, a diferença entre os
dois foi de 15.798 correspondendo a 6,6% dos votos válidos. Nesse momento e na
eleição anterior, Alberto não era o candidato ideal para competir com a crescente força
e inovação do PSDB por conta dos problemas enfrentados em administração no
governo do Estado que ainda persistia na lembrança dos eleitores. Firmino Filho,
durante o seu comando na prefeitura da capital, promete dar continuidade ao modelo
administrativo de Wall Ferraz, construindo um caminho de ações semelhantes ao
projeto político do governo anterior.
Em Fortaleza, Juraci (PMDB) entra na competição e não faz feio, consegue
uma vitória esmagadora com 63,2% dos votos válidos não dando nenhuma chance
aos seus concorrentes. A eleição de 1996 se configura como o momento do retorno
de Juraci que mesmo não sendo prefeito em 92 era tido como o verdadeiro dono da
cadeira ocupada por Antônio Cambraia. É durante o seu mandato que Juraci vê sua
popularidade decair comparada com anos anteriores por conta de escândalos na
mídia envolvendo seu nome (MORAIS, 2008). Segundo os dados fornecidos pelo TRE
dos dez partidos, nenhum apresentou coligação, sendo que todos os partidos
concorreram de forma isolada.
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Em São Luís, o pleito de 96 veio com um número menor de candidatos
comparado com a de 92. A corrida para a prefeitura da capital maranhense contou
com oito candidatos, e segundo dados do TSE, nenhuma coligação foi formada
oficialmente. Jackson Lago, ex-prefeito e apoiado pela então prefeita, que por sinal
lhe devia esse favor, é lançado candidato pelo PDT. Conceição, em sua
administração, enfrentou a maior greve da história de coleta de lixo de cidade e saiu
dela com grande sucesso por meio de negociações favoráveis para todos os
interessados envolvidos. Assim, sua administração no geral, foi tida pela mídia como
positiva.
Jackson Lago (PDT), que teve seu primeiro mandato de 1989 a 1992, era
médico e ajudou a fundar o Partido Democrático Trabalhista. Seu discurso
predominava em melhorias para a área da educação. Outro forte candidato foi João
Castelo Ribeiro Gonçalves do PPB ex-senador do Maranhão. Novamente os
candidatos não atingiram maioria absoluta: Jackson com 48,18% e João Castelo com
36,71% vão para segundo turno. Nenhum dos outros seis candidatos, atingiu mais de
vinte e três mil votos. A campanha girou em torno de dois candidatos considerados
afamados no meio político. No segundo turno Castelo não consegue quebrar a
popularidade de Jackson que atinge 56,83% dos votos válidos garantindo mais quatro
anos no Palácio La Ravardière.
Eleições de 2000:
O PMDB não lança, pela primeira vez, um candidato para a prefeitura da capital
piauiense nas eleições de 2000, optando por apoiar à candidatura do então prefeito
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de Teresina. A formação de uma aliança, entre os dois maiores partidos, consolidou
a campanha de Firmino Filho à reeleição. Agora com maior popularidade entre
eleitores e com uma avaliação positiva de sua administração municipal, de acordo
com pesquisas de opinião pública divulgadas na mídia eletrônica, e praticamente sem
uma oposição à altura, os resultados das urnas confirmam seu favoritismo e o tucano
é reeleito no primeiro turno com 60,88% dos votos válidos. O vice-prefeito de Firmino
nesse pleito foi Marcos Silva (PMDB), filho de seu maior adversário nas eleições de
1996.
Dos opositores, o que conquistou um relativo destaque foi o candidato do
Partido dos Trabalhadores Wellington Dias (PT), em que nas eleições de 1998,
quando candidato a deputado Federal, obteve a maior votação da capital e angariou
destaque na Câmara dos Deputados atuando como presidente da Comissão de
Fiscalização e Controle Financeiro. Ele seria, na teoria, um forte concorrente para
prefeitura de Teresina, porém alcançou em porcentagem, apenas 32,43% da votação
válida, 87.626 votos de diferença entre o reeleito e o segundo colocado.

Com reflexo da popularidade, as eleições de 2000 foram diferentes das
eleições já analisadas até aqui. Fortaleza pôde ter uma forte concorrência pelo cargo
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majoritário. Juraci (PMDB) esbarra em Inácio Francisco de Assis Arruda (PC do B)
que levou a competição para o segundo turno atingindo 30,4% com diferença de votos
em porcentagem de 2,65%, o que corresponde a 24. 549 votos.
Entre o primeiro e o segundo turno, denúncias de uso da máquina pública, com
pressão sobre o funcionalismo público para trabalhar em favor do candidato à
reeleição, de manipulação dos serviços públicos como forma de cooptação, além da
acusação de enriquecimento ilícito dos seus familiares e amigos e dos boatos sobre
a recidiva da doença grave que o acometera no início do mandato que se encerrou no
dia 31 de dezembro de 2000, deram a tônica – explicitada ou sussurrada – da
campanha contra Juraci. As acusações de ateísmo e de volta ao problemático "tempo
da Maria Luísa" formaram o bordão contra Inácio Arruda. (MORAES, 2008. p.3)
Mesmo com fortes comentários contra Juraci e com a queda de seu índice de
popularidade, ele obteve resultados positivos. Seus concorrentes não souberam
utilizar os pontos negativos de Juraci na campanha, motivo que explica não ter tido a
folga de votos que obteve em 96. A eleição foi acirrada e pela primeira vez foi realizado
o segundo turno em Fortaleza. Juraci enfrentou Arruda que tinha o apoio de todos os
partidos de esquerda. Juraci soube utilizar bem os seus feitos no passado na
campanha para refrescar a memória dos eleitores e suavizar os boatos negativos que
surgiram. Juraci foi eleito no segundo turno, e a capital, que não arriscou na mudança,
decidiu permanecer nos “velhos” valores.
As eleições em São Luís se configuraram de maneira a aparentar apenas o
cumprimento de uma formalidade. Mesmo com João Castelo novamente na disputa,
desta vez lançado pelo PSDB, Jackson confirma seu favoritismo logo no primeiro turno
com 53,23% dos votos válidos. De acordo com os dados fornecidos pelo TSE, a
coligação de Jackson é em disparada a maior com 18 partidos, seguida da coligação
de José Raimundo Rodrigues com partidos (PTB/ PMDB/ PRP) e outros quatro
candidatos de forma isolada (sem coligação).
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Eleições de 2004:

As eleições de 2004 na capital contaram com nove candidatos para o cargo de
prefeito, configurando-se o maior número de candidatos concorrendo ao cargo
majoritário municipal desde 1988. As eleições foram marcadas por surpresas: a
candidatura de Francisco das Chagas (PRONA) conhecido pelo seu apelido “QuemQuem” que conseguiu 30.535 dos votos válidos, colocando candidatos “maiores” para
trás como foi ocaso do PT com Flora Izabel e do PC do B com Robert Rios; e pela
indicação de Adalgisa Morais Souza do PMDB, esposa de “Mão Santa”, que na época
era senador do Estado do Piauí.
O PSDB lança Sílvio Mendes, médico e ex-presidente da Fundação Municipal
de Saúde, cargo que exerceu por 10 anos. Assim como Firmino Filho, Sílvio não tinha
experiência política e era pouco conhecido pela grande maioria dos eleitores, por isso
não estava entre os favoritos nas pesquisas de intenções de voto que ocorreram antes
do início das campanhas. Ao contrário de Sílvio, a candidata do PMDB, que já havia
ocupado a posição de primeira dama do Estado, era vista como a favorita. Porém no
decorrer da competição, o sólido discurso de Silvio Mendes, baseado nas
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‘benfeitorias’ realizadas nas gestões anteriores do PSDB na capital e na tentativa de
demonstração de sua competência e preparo para o cargo, o tornou o principal
candidato, ultrapassando Adalgisa nas pesquisas de opinião e nas urnas.
Por muito pouco Sílvio não ganha logo no primeiro turno. O tucano contabilizou
48,89%, enquanto que a peemedebista conseguiu 25,7% dos votos válidos, levando
a competição para o segundo turno. “Quem-Quem” surpreendeu com 8,4% dos votos
e foi a “zebra” desse pleito, já que era tido como um candidato “figurante”. O PT,
mesmo utilizando a popularidade do então presidente Lula e do governador do Estado
do Piauí Wellington Dias, caiu uma posição em relação ao pleito de 1996 e duas
posições quanto às eleições de 2000. Flora Izabel não consegue manter o
desempenho obtido por seu partido (PT) nas eleições anteriores, rendendo-lhe a
quarta posição com 7,55% dos votos válidos.
Em Fortaleza, o PMDB em coligação com PTN e o PRTB lança Aloísio Carvalho
em um pleito de 11 candidatos. Juraci dessa vez não foi útil para o candidato que o
sucederia. Aloísio não teve uma boa evolução durante a campanha o que refletiu nas
urnas com apenas 7,06% dos votos ficando em quinto lugar. O PMDB cai de forma
brusca nessa eleição e o PSDB obtém um resultado positivo no 1° turno. Ano eleitoral
de forte competitividade, o PSDB na coligação “Experiência Comprovada”
(PP/PTB/PSL/PSDC/PRP/PSDB) apostou em uma figura repetida no cenário político,
o ex-prefeito Antônio Cambraia que ainda obteve um resultado vantajoso ficando na
quarta colocação, o que em porcentagem significa 18% dos votos. A competição se
isolava em três candidatos: Antônio Cambraia (PSDB), Moroni Torgan (PFL) e Inácio
Arruda (PC do B). Segundo pesquisas eleitorais financiadas pelo Data Folha/ O Povo,
Luizianne, graduada no curso de comunicação, crescia timidamente.
Até a última pesquisa datada de 29/09 Luzianne estaria na 3° posição se as
eleições fossem naquele dia. O resultado do 1° turno veio com a surpresa de Luizianne
com 22,2% ficando na 2° colocação contra Moroni que logrou 26,5% o que garantiu
sua primeira colocação. A posição de Moroni já era esperada segundo as pesquisas
de intenção de votos assim como na tabela acima. A petista tira do jogo o candidato
que tinha apoio do governo do Estado. Vale lembrar que o PSDB estava à frente do
governo do Estado desde 1987, e que Luizianne Lins não tinha o total apoio de seu
partido, logo a direção nacional e estadual do PT apoiaria o candidato do PC do B.
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No 2° turno Luizianne vence com 56,21% dos votos. A petista surpreende e
torna-se a segunda mulher a ocupar o cargo desde 1985 com Maria Luísa Fontenele,
também do Partido dos Trabalhadores. Luizianne em 2002 ficou entre os quatro
deputados estaduais mais bem votados em Fortaleza. Ela contou com o apoio de
diversas ONGs, universitários e funcionários públicos.
Em São Luís a competição contou com seis candidatos, pleito com o menor
número em relação às eleições aqui analisadas. Carlos Tadeu Palácio (PDT), médico,
era o candidato da principal força oposicionista no estado, maior coligação e apoio de
Jackson. Palácio contou com treze partidos e ainda entra no jogo como sucessor de
Jackson pelo PDT. A competição foi mediana, em torno apenas de dois partidos: PDT
e PSDB. João Castelo entra novamente na disputa e mais uma vez não obtém êxito.
Neste pleito apenas dois candidatos ainda não tinham concorrido à prefeitura, Ricardo
Murad (PSB) e Luís Noleto do PSTU. Tadeu Palácio já havia disputado como viceprefeito assim como Edvaldo de Holanda (PTC). O resultado das urnas confirma a
regularidade e manutenção do PDT no comando da administração municipal da
capital. Carlos Tadeu Palácio é eleito com uma boa folga conseguindo atingir mais de
50% dos votos validos.
É importante ainda observar a salada mista entre as coligações e partidos
de diferentes ideologias formando uma chapa. Esse fenômeno não é exclusivo das
eleições de 2004, tem se repetido essa flexibilidade ideológica na formação das
alianças. João Castelo, como nas eleições anteriores, consegue apenas elevar o
número de votos para 148. 450. Nas eleições de 96 atinge a marca de 111.311 votos
e na de 2000 atinge 111457.
Eleições de 2008:
O atual prefeito e candidato Sílvio Mendes não era mais novidade nas eleições
de 2008. A aprovação de sua gestão pela maioria aumentava suas chances de
reeleição. Sílvio vence com folga no primeiro turno contabilizando 70,36% dos votos
válidos juntamente com seu vice-prefeito Elmano Ferrer do PTB. Essa era uma
competição de caráter plebiscitária: o voto simbolizava a aprovação ou não do então
prefeito. A candidatura de Nazareno Fonteles pelo PT apoiado pelo PMDB surge como
principal oposição ao PSDB. O petista declarou nos meios de comunicação local que
o PT e seus aliados estavam unidos para derrotar a gestão “feijão com arroz” fazendo
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referência a administração do PSDB na prefeitura. Nazareno em sua campanha fez
uso abusivo da imagem da gestão do seu partido, tanto no plano nacional como no
estadual, associando-os na sua chapa. Porém, o forte acirramento na disputa,
conforme o prometido, não ocorreu.
Dentre os seis competidores para o palácio da cidade, o historiador Ismar
Tavares do PCB assume, conforme os dados eleitorais do TSE, a terceira colocação.
Posição conquistada com apenas 9.777 votos, o que corresponde a 2,52%. Tanto
Ismar como os demais candidatos que obtiveram resultados inferiores ao dele,
tomaram o que podemos atribuir como a genuína posição de figurantes - quase
nenhuma visibilidade.
Silvio Mendes não teve dificuldades no decorrer do pleito de 2008 em manter a
hegemonia do PSDB na capital. Seu principal rival e colega de profissão não
conseguiu nem mesmo levar a competição para o segundo turno, angariando menos
votos do que o esperado. Nazareno (PT) atingiu apenas 25,91% dos votos válidos.
Alguns estudos que procuram entender a competição política estabelecem que
os municípios maiores, com um melhor desenvolvimento econômico e social,
apresentam uma competição eleitoral para a cadeira de gestor municipal muito forte.
Em Teresina as competições desde 1992 a 2012 se caracterizaram com uma forte
concorrência, porém o PSDB conseguiu muito mais que se garantir na cadeira da
prefeitura, o partido consegue a cada eleição (com exceção de 1996) um número bem
maior de votos.
Em Fortaleza, com nove competidores para a cadeira do chefe do executivo
municipal e com alguns atropelos como a rejeição da candidatura de Fernandes Filho
do (PSDC), a substituição de Luís Gastão por Sérgio Braga do PPS e a desistência
de Silvio Frota, as eleições de 2008 apresentou Luizianne, desta vez, na frente desde
o início da campanha. O candidato que ofereceu algum “perigo” foi Maroni Torgan,
mas esse perigo só foi pertinente no início da competição. Luizianne com uma forte
coligação: “Fortaleza Cada Vez Melhor”, contou com os partidos PMDB e PC do B que
desta vez não lançaram candidatos próprios. Situação bem diferente do ano eleitoral
passado em que a petista tinha apoio parcial do seu partido e do PSB. A candidata da
situação, apoiada pelo governador e pelo presidente, agora conta com um forte
recurso financeiro e com a ajuda do publicitário Duda Mendonça. Era esperada uma
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competição acirrada já que a Senadora Patrícia Saboia tinha o apoio de seu ex-marido
Ferreira (PSB) e de Tasso (PSDB). A forte competitividade ficou na expectativa,
porque na prática, esses dois candidatos não conseguiram desenvolver campanhas
fortes e significativas, o que se reflete nos resultados negativos nas urnas.
A atual prefeita era a figura política mais bem vista e uma forte candidata à
reeleição. Luizianne angaria logo no 1° turno 50,16%, uma vitória considerável já que
o segundo colocado atinge apenas 25% dos votos válidos. Nessa eleição o vice de
Luizianne era Tim Gomes do PHS, escolhido de forma conturbada já que de início
seria o presidente do PT de fortaleza que assumiria essa posição. E finalmente uma
candidata apoiada pelo partido à frente do governo do Estado ganha as eleições. Cide
Gomes do PSB era o governador do Estado eleito em 2006 tirando o PSDB (Tasso
Jeressati). Historicamente desde 1982, a capital elege o candidato que não é apoiado
pelo governo do Estado e nesse ano ocorre o oposto. O sucesso de Luizianne estava
na grande capacidade de adaptação de seu discurso moderado e ao mesmo tempo
radical com relação à Câmara de Vereadores e os líderes dos setores dominantes na
capital.

Anais II Encontro PDPP - Página 190

18

Não é segredo para ninguém que no Maranhão o domínio da família Sarney é
muito forte, porém em São Luís o grupo Sarney, desde as eleições diretas, não
consegue exercer sua influência, colecionando derrotas para prefeito na capital. Os
aliados desta tradicional família estão inseridos nos partidos do DEM, PMDB, PV e
alguns outros. E os que se opõem a família são o PDT, PT, PC do B e PSB, esses
são os mais significativos. O grupo Sarney, nessa competição de 2008, tem como
principal argumento os longos anos de experiência na administração pública. E e em
contrapartida, a oposição entra com o discurso anti-sarneysta atribuindo a esse grupo
a responsabilidade pelos baixos indicadores de crescimento de modo geral do
Maranhão. A disputa das eleições de 2008 contou com nomes novos na competição
para o palácio La Ravardière como Cleber Verde, Gastão Vieira, Waldir Maranhão e
Flávio Dinno, para deputados federais. Raimundo Cutrim era deputado estadual e
Paulo Rios e Welbson Madeira, professores universitários. Pedro Fernandes,
deputado federal concorre pela segunda vez.
João Castelo vai para sua quarta tentativa, sendo o mais conhecido e lembrado
pelos ludovicenses. Gastão Vieira teve o apoio de Roseana Sarney (PMDB), mas só
atingiu nas urnas 1,95% o que mostra o fraco peso de Roseana na campanha e na
capital maranhense. Quem surpreendeu foi Flávio Dino, advogado que estava em seu
primeiro mandato para deputado federal pelo PC do B atingindo 167.436 votos
levando a disputa para o segundo turno.
Depois de três derrotas para o PDT, Castelo consegue se eleger com 55,84%
com a coligação PSDB, PSB, PTC e apoio indireto do PDT, partido que lança o
candidato Clodomir Paz que tinha apoio de Palácio. Só no segundo turno que o PDT
apoia de forma direta o tucano. Castelo contou ainda com sua popularidade alcançada
por participar de tantas campanhas e de assumir muitos cargos públicos (governador,
deputado federal e senador). Dino não consegue quebrar o favoritismo de Castelo e
ainda assim angaria 214.200 votos o que corresponde a 44,16%.
Eleições de 2012:
Com a saída do prefeito Sílvio Mendes para candidatar-se ao governo do
Estado em 2010, assume seu vice Elmano Férrer (PTB). Na competição de 2012 da
capital piauiense, sete atores políticos entram em cena, com destaque: o atual prefeito
que formou coligação com 13 partidos; o ex-prefeito Firmino Filho, que na ocasião
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exercia o cargo de deputado estadual; Welington Dias, ex-governador e senador; o
apresentador de TV Beto Rego, que pela primeira vez concorre a um cargo político,
mas devido sua popularidade torna-se um candidato de relativa competitividade.
A competição se configura de forma acirrada, os debates promovidos pelos
canais de televisão eram acalorados e provocativos com fortes agressões verbais.
Confirmando as pesquisas de opinião, no dia 7 de Outubro ao apurar os votos, o
tucano obteve o primeiro lugar com 162.633 votos e em segundo lugar Elmano Férrer
com 139.016. Mesmo com uma diferença de 23.617 de votos a competição foi para o
2° turno. Elmano consegue diminuir a diferença de votos, mas ainda assim os
teresinenses elegem Firmino para o seu 3° mandato na direção da administração
pública da capital.

Em Fortaleza, o quadro de candidatos se configurou de forma que determinava
forte competitividade. O advogado Elmano de Freitas do PT conta com o apoio de
Luizianne e a outra figura de forte presença nessa competição Roberto Cláudio (PSB)
tinha o apoio de Cide Gomes governador do Estado. Cláudio é médico sanitarista com
PhD em saúde pública e ex-deputado estadual, tendo como vice o empresário
Gaudêncio Lucena (PMDB). Elmano na sua primeira disputa a uma eleição conta
como vice Antonio Mourão (PR) que é médico e antropólogo. Elmano atinge nas urnas
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25,44% dos votos e Cláudio 23,32% sendo necessário assim o segundo turno.
Segundo as pesquisas eleitorais Cláudio no início da competição chegou a atingir 5%
das intenções de votos, o que surpreende a sua segunda colocação nas urnas.
Nessa segunda etapa, Cláudio teve o apoio de alguns candidatos que ficaram
para trás no primeiro turno e sua coligação que já era a maior entre os competidores
com 13 partidos e com o apoio indireto acrescentado no segundo turno, passa a ter o
favoritismo. No dia 28 de outubro o candidato do PSB é eleito prefeito de Fortaleza
com 53,02 %. Luizianne não consegue replicar a influência de Juraci em 92. A petista
não elege seu sucessor.
O pleito na capital maranhense é formado com oito membros, entre eles João
Castelo, que concorre à reeleição e seu principal rival, Edivaldo Holanda Júnior do
Partido Trabalhista Cristão (PTC). Este é empresário e foi por duas vezes vereador
da capital e eleito deputado federal em 2010, com o seu reduto eleitoral em São Luís
ele foi o mais votado na Ilha. Tadeu Palácio (PP) que foi prefeito eleito em 2004,
também entra na competição, mas não consegue repetir o sucesso de 2004. Durante
a competição a candidata Elizianne Pereira que é jornalista se destaca. Exercendo,
na ocasião, o mandato de deputada estadual, também tem em São Luís o seu maior
eleitorado. É comum a expectativa de que o atual prefeito sendo candidato à reeleição
seja o favorito por já está no cargo e por conter maior visibilidade. Porém, ao apurar
os votos, Castelo aparece em segundo lugar com 30,5% surpreendido pelos 36,4%
do candidato do PTC. Palácio atinge pífios 4,8% e Elizianne com 70,582 de votos fica
na terceira posição superando o candidato do PT que tinha, segundo informações do
Portal Terra, a maior coligação com 14 partidos.
Mais uma vez as eleições vão para o segundo turno e Castelo com o apoio do
governo do Maranhão, segundo alguns sites regionais, contou ainda com o apoio de
Roseana Sarney e Ricardo Murad. Ainda segundo informações do Portal Terra o PDT,
partido de tradição em São Luís, apoia juntamente com PSB e PCdoB Edivaldo.
Informações de pesquisas de intenção de votos no segundo turno chegaram a
apresentar Edvaldo com 10 pontos à frente de Castelo. A preferência do eleitorado
por Edivaldo se confirma nas urnas, tendo sido eleito com 56,06% dos votos.
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Gastos com políticas públicas
Leandro Molhano Ribeiro (2005) em sua tese faz uma investigação sobre o impacto
da dinâmica democrática nos municípios brasileiros, com foco para os partidos
políticos no exercício das administrações municipais, sobre gastos com políticas
públicas de educação e cultura, saúde e saneamento, habitação e urbanismo e
assistência social e previdência em 3.213 municípios brasileiros que disponibilizaram
informações consistentes para a Secretaria do Tesouro Nacional entre 1993 e 2003.
A intenção de Ribeiro (2005) não era analisar a provisão de políticas sociais, mas os
esforços de cada município com a provisão de políticas públicas medidos pelo
indicador gastos públicos. Em suas analises, molhando comprova o efeito incremental
dos fatores políticos sobre a variação dos gastos com as políticas sociais das
administrações municipais.
Ribeiro (2005) acredita que por meio dos gastos públicos a descentralização
corroborada pela Constituição de 1988, principalmente em relação a políticas sócias,
podem ser observadas de forma mais concreta. Lembrando que desde1995 os
municípios já eram responsáveis por 17% dos gastos com políticas sociais no país,
seis pontos a mais quando comparado com o início dos anos 80. E quando considera
o gasto social não previdenciário, o gasto em uma esfera municipal eleva-se de 16,4%
em 1980, para 22, 6% nos anos de 1995 (Ribeiro, 2005)
Como dito anteriormente e tomando o estudo de Ribeiro (2005) como base, o intuito
de se analisar os gastos públicos é pelo fato de serem indicadores diretos de
prioridades de investimentos, possibilitando a construção de um indicador capaz de
revelar o esforço do município e/ou partidário com as políticas públicas. É importante
deixar claro que as informações de 1992 até 2001, os gastos das funções de saúde e
saneamento; educação e cultura; assistência social e previdência, estão agregados,
e apenas em 2002 ocorre o desligamento e o fornecimento dos dados de forma
individual, de cada função. Assim como consta em anexo, foram criadas duas tabelas
com informações do Ipea e STN, a TABELA 1 de 1992 à 2001, e a TABELA 2 com as
informações desagregadas de 2002 à 2012, não levando em conta os repasses de
recursos por parte do Governo Federal e Estadual, apenas o gasto total.
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Por serem no total de 20 anos, a atenção será dada, em primeiro lugar, para
o segundo e o terceiro ano de mandato dos prefeitos, entendendo que no primeiro ano
em que o prefeito assume a administração da cidade, ele está se organizando e ainda
cumpre a agenda do governo anterior, o Plano Plurianual- PPA. Esse Plano, é
aprovado pelos vereadores e é nele que consta as prioridades da prefeitura em um
período de quatro anos, tendo início no segundo ano de mandato e vai até o primeiro
ano de administração do próximo ou do mesmo prefeito. E no caso do último ano, a
tendência é que os gastos sejam bem maiores, por ser ano eleitoral. Os dois anos do
meio, irão demostrar de forma mais clara, a forma típica do governo atual aplicar os
seus gastos.
Os gastos:
Sobre a assistência social na capital piauiense, fica claro ao visualizar todos os
anos estudados a pouca atenção dada a essa área, não passando de 7 milhões e
meio até os anos de 2004, onde a prefeitura estava no comando do PSDB, ultrapassa
os 17 milhões e em 2006 volta a apresentar uma queda brusca, sendo gasto exatos
6.430.923 milhões que, na teoria, seria um ano (segundo ano) produtivo para uma
gestão municipal.

Logo no ano seguinte os gastos com assistência atingem os

16.838.165,87. A partir de então, os gastos tiveram um crescimento significativo,
chegando a casa dos 30 milhões em 2012. Em São Luís, as oscilações de gastos são
mais pertinentes, em 2010 (PSDB) os gastos com assistência atingem 33.735.952,21
milhões. No penúltimo ano da administração do PSDB a queda de investimentos
declina para 26.423.615,22 milhões, e no último ano, os gastos caem ainda mais, para
23.534.843,81 milhões. Essas oscilações iniciam no ano de 1999, terceiro ano da
gestão de 1996. A teoria de maior gasto no último ano da administração municipal em
exercício em São Luís, não se aplica apenas no ano de 2012. E apesar de algumas
reações, quando comparado os gastos com o segundo ano, o terceiro ano sempre
apresenta uma relativa queda.
Dentro desses 20 anos, o maior gasto com assistência registrado na capital
maranhense foi em 2010 com 33.735.952,21 milhões. Em Fortaleza essa oscilação
de investimento não existe até 2001, quando a capital estava sendo administrada pelo
PMDB (Uma vez que desde 1993, o mesmo partido comandava o executivo de
Fortaleza) cujo o gasto foi de 105.062.615,92 milhões. No ano posterior, foram gastos um
valor quase cinco vezes inferior, 24.364.684,31 milhões. Porém, em 2002 os gastos
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com assistência e previdência são apresentados de forma separada, ou seja, mais
enxutos. O que revela que o maior investimento era direcionado para a previdência.
Porém, ainda assim, não permite afirmar uma perca de atenção para a assistência
social já que não se sabe o quanto ao certo era dedicado a assistência antes de 2002.
Logo no primeiro ano de administração da capital cearense pelo PT com Luizianne,
os gastos são reduzidos 5.493. 453, 46 milhões a menos que o total gasto em 2004.
A oscilação de gastos persiste até 2012, último ano do segundo mandato de
Luizianne. Outra observação valida é o aumento de gastos, com essa área, em todos
os anos que antecedem as eleições em Fortaleza.
Nas três capitais, ao longo dos 20 anos analisados, os investimentos e os
esforços com educação são pertinentes, a cada ano os gastos com essa política é
maior, com exceção de São Luís que de 1998 para 1999, reduziu seus gastos em
25.474.388,13 milhões, de 2010 para 2011 com menos 34.228.325,44 milhões e 2012
comparado com o ano anterior, teve menos 35.847.768,74 milhões gastos com
educação. Fortaleza teve a sua redução apenas em 2010, quando comparado com
2009 chegando a 4.032.059,86 milhões a menos aplicado na educação. É importante
frisar que a redução de gastos nem sempre tem um significado negativo, pode ocorrer
cortes de verbas com algo desnecessário e incapaz de interferir na qualidade do
serviço prestado. O que chama atenção aqui é a redução que ocorreu em São Luís
de mais de 34 milhões, já que se trata de uma política visível e de forte atuação social,
cortes nesse nível são prejudiciais para a manutenção da qualidade da respectiva
política.
Em relação aos gastos com saúde, os resultados são semelhantes aos da
educação. Em Teresina, os investimentos em saúde decrescem em 2004 e também
em 2006, onde os investimentos caem 32.731.347 milhões quando comparado com o
ano de 2005. Ano este, em que Silvio Mendes do PSDB assume pela primeira vez o
executivo da capital dando continuidade a administração do Firmino Filho, também do
PSDB. No ano de 2007, a então gestão em exercício retoma as rédeas de um
investimento sem redução, situação que é sustentada durante 2008, ano em que Silvio
Mendes consegue a reeleição. A oscilação que ocorreu no período comandado por
Silvio não foi o suficiente para abalar a preferência dos eleitores.
Na capital maranhense, os valores que que chamam atenção encontram-se em 1997,
momento em que Jakson Lago do PDT assume a prefeitura de São Luís, com um
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gasto referente a 107.661.422,3 milhões, e logo no ano seguinte, decaiu para
48.283.698 Milhões, mais de 50% de corte. Voltando a ter maior “atenção” em 2000
onde o ano fechou com 143.161.689,19

milhões. E torna a cair em 2011 e 2012.

Com João Castelo do PSDB. Em fortaleza, a questão de investimentos com saúde é
bem equilibrado, não havendo redução de gastos, o máximo que aconteceu foi o fato
de que alguns ano o crescimento foi bem mais significante que outros.
É importante registrar que as pesquisas focadas para o estudo das variáveis
que compõem a aprovação popular em relação ao desempenho da gestão pública,
chegam a conclusão de que os melhores índices de aprovação popular são dos
municípios que investiram no atendimento em saúde. Os municípios que favorecem
os serviços básicos e alcançam resultados evidentes, estão entre as gestões bem
vistas pela sociedade. (Ribeiro, 2005)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Ribeiro (2005), em localidades onde não ocorre a continuidade na
administração, os gastos tendem a decair entre o final de um mandato e outro. Essa
observação do pesquisador se confirma em Teresina, com exceção do final do
primeiro mandato de Firmino e início do segundo, de 2000 para 2001 onde houve na
área de assistência social uma queda de investimentos. Em Fortaleza, com a
predominância do PMDB em três mandatos consecutivos de 1992 a 2000, existiu um
bom desempenho quanto a aplicação crescente de investimentos. Apenas em 2005,
quando o PT assume a prefeitura, ocorre uma diminuição de gastos com assistência
e apenas um tímido crescimento nas outras áreas, comparado com o ano anterior.
Garantindo a continuidade e contando com o apoio do PMDB, o Partido dos
Trabalhadores conseguiu, de 2008 para 2009, firmar um crescimento em todas as
áreas. E quanto a São Luís, mesmo em meio a muitas oscilações, existe em todos os
anos (Entre o último ano de um mandato e primeiro de outro), aqui possíveis de se
analisar, um relativo crescimento.
Mesmo com os dados brutos sobre gastos com políticas de assistência,
educação e saúde não existe dificuldade alguma em afirmar que a descontinuidade
política-administrativa limita o desempenho da gestão local. No estudo de Lubambo
(2006) existem alguns argumentos que sustentam essa afirmação de queda de
desempenho: substituição dos ocupantes dos cargos; abandono de programas em
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desenvolvimento e desmotivação do aparato governamental. Uma análise mais
aprofundada e um tratamento adequado para os gastos permitiria uma visualização
mais limpa do argumento de Lubambo ( 2006).
Com isso, analisando o desempenho dos gastos com políticas públicas em
Fortaleza, São Luís e Teresina, é possível observar que os partidos que conseguem
a continuidade em suas respectivas prefeituras sustentam um crescimento linear, ou
ao longo de suas gestões, criam situações de estabilidade, dando sempre destaque
para a área de saúde. Assim, o que se pode concluir é que a permanência de um
mesmo partido no poder executivo municipal está ligada a políticas continuadas e de
grandes destaques. O sucesso desses Partidos é sustentado pelo equilíbrio de suas
preferências ideológicas com as preferências soberanas da população Essa
observação foi possível de se visualizar principalmente ao se analisar e estudar a
competição política e os argumentos dos principais competidores/partidos. Por
exemplo, ao longo das eleições para prefeito de Teresina, o PSDB nas suas
campanhas não abriu mão da utilização da mídia para enfatizar os feitos das
administrações anteriores e as políticas nelas desenvolvidas. Dessa forma, o partido
conseguiu encobrir as diferenças entre os partidos de esquerda e direita no que condiz
aos esforços com a provisão de políticas públicas. O fato do PSDB ter assumido a
administração da capital desde 1992, já o coloca em uma posição confortável. O
Partido da Social Democracia Brasileira torna-se o principal construtor das políticas
de destaque, entendendo que é o partido político que comanda o governo local o
principal responsável pela provisão de políticas de cunho social. E pelo crescente
número de votos alcançados a cada eleição, nos leva a crer na aprovação dos
eleitores teresinenses na administração dos tucanos. Esse argumento Também se
confirma em Fortaleza e São Luís, capitais marcadas por continuidades em suas
administrações.
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ANEXOS:

Lista de partidos políticos brasileiros
1. PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
2. PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
3. PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
4. PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
5. DEM - DEMOCRATAS
6. PC do B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
7. PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
8. PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
9. PTC - PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
10. PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
11. PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
12. PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
13. PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
14. PV - PARTIDO VERDE
15. PT do B - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
16. PP - PARTIDO PROGRESSISTA
17. PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
18. PCB - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
19. PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
20. PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
21. PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
22. PCO - PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
23. PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
24. PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
25. PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
26. PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
27. PR - PARTIDO DA REPÚBLICA
28. PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
29. PPL - PARTIDO PÁTRIA LIVRE
30. PEN - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
31. PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
32. SD - SOLIDARIEDADE
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TABELA 1
CIDADES

Teresina

ANO/

1992*

1993*

1994*

1995*

1997*

1998*

1999**

2000**

2001**

Educação

17.371

467.908

11.495.517

23.781.196

37.549.757

45.294.008

49.841.978

57.800.731,72

63.238.413,39

Saúde

18.767

414.317

12.975.208

22.611.297

95.736.323

97.954.850

109.940.048

123.606.869,49 137.521.577,16

Assistência

7.788

185.924

4.032.022

8.217.867

5.120.551

6.486.494

7.085.027

7.064.145,29

6.615.410,33

Educação

28.502

626.841

16.817.296

37.894.728

44.698.103

50.468.613

24.994.224,87

68.342.531,27

83.498.150,24

Saúde

33.776

497.138

16.754.070

50.486.983

107.661.422,

48.283.698

26.555.424,05

143.161.689,19 150.303.239,17

Assistência

7.856

153.975

4.588.666

10.648.046

17.730.012

23.292.847

15.253.154,24

26.807.516,31

62.715

1.231.748

34.685.925

81.607.110

84.627.569

107.364.9

109.817.926,81

154.128.671,50 189.646.890,31

152.839.675,61

260.185.360,35 292.683.232,75

75.257.839,36

91.852.356,24

POLÍTICAS

social

São Luis

3
30.769.557,29

social
Educação

16,43
Fortaleza

Saúde

64.671

1.522.650

41.353.328

92.978.986

93.262.472

137.704.687,
43

Assistência

31.581

846.730

20.958.748

46.748.032

65.325.689

72.016.800

105.062.615,92

social

*Os dados são do IPEA. Entretanto, este não fornece dados separados das políticas aqui estudas, assim , os dados são agregados. Dessa forma, são apresentados da seguinte
maneira: saúde e saneamento; educação e cultura; assistência social e previdência.
** Os dados são do STN. Entretanto, este não fornece dados separados das políticas aqui estudas, assim , os dados são agregados. Dessa forma, são apresentados da seguinte
maneira: saúde e saneamento; educação e cultura; assistência social e previdência.
***O ano de 1996 não foi disponibilizado.
****Alguns campos estão em branco, pois os dados não estão disponíveis.
*****Todos os dados estão na moeda Real.
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TABELA 2
CIDADES
Teresina

ANO/

POLÍTICAS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Educação

73.919.177,00

78.156.346

78.431.087

97.029.860

124.604.849

148.877.760,26

188.482.569,61

200.981.225,88

233.120.045,01

273.070.144,45

313.213.938,67

Saúde

154.672.637,00

164.157.402

152.613.907

213.553.118

180.821.771

289.377.967,38

355.034.131,11

441.359.974,78

504.173.974,99

562.512.351,98

629.736.328,99

6.902.260,00

7.080.404

6.981.267

17.040.034

6.430.923

16.838.165,87

17.144.052,46

22.546.835,41

26.430.381,22

28.647.199,96

33.321.682,54

Educação

86.361.454,59

95.284.923,30

_

140.343.829,26

160.793.702,12

196.333.896,04

236.569.070,55

279.729.592,51

338.131.164,57

303.902.839,13

268.055.070,39

Saúde

174.823.780,95

179.623.525,14

_

247.754.360,96

284.343.474,67

321.764.214,16

367.897.667,19

438.973.779,62

517.210.460,73

505.181.320,17

493.582.803,48

Assistência

11.272.905,37

9.301.292,02

14.739.714,52

16.246.061,53

16.218.802,08

20.295.917,83

22.488.623,43

33.735.952,21

26.423.615,22

23.534.843,81

Educação

208.015.533,01

229.241.250,77

260.810.313,67

277.237.631,68

369.553.693

454.175.088,23

535.429.950,91

591.721.196,13

587.689.136,27

653.042.362,69

737.326.744,56

Saúde

360.584.145,74

433.365.158,48

486.367.941,61

563.543.401,24

639.869.250

770.041.068,19

883.788.024,34

995.536.760,85

1.013.730.592,53

1.078.913.429,37

1.270.355.014,58

Assistência

24.364.684,31

29.850.759,52

35.345.100,28

29.851.646,82

48.680.933,00

58.732.808,68

54.957.962,56

67.589.210,29

55.709.479,42

66.996.514,38

73.245.641,05

Assistência
social

SãoLuis

social

Fortaleza

_

social

*Os dados são do STN. Aqui os dados já são apresentados de maneira desagregada.
**Para a cidade de São Luis, no ano de 2004, não foram disponibilizados os dados.
*** Todos os dados estão na moeda Real.
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A influência dos Partidos Políticos nas Políticas Públicas Municipais:
A experiência na assistência social.
TOLENTINO,Erika1
RESUMO
O presente artigo pretende tratar a relação Políticas Públicas e Partidos Políticos a partir
da realidade municipal. Pretende-se discutir o lado negativo da relação entre políticas
públicas e partidos políticos em municípios de pequeno porte, de periferia e do interior,
onde as políticas públicas são entregues para serem geridas por um determinado partido
em troca de alianças, tornando-se cabides de empregos com profissionais despreparados
para uma gestão competente e qualificada. O que leva a refletir sobre o ponto destacado
no resumo desse Seminário de Trabalho, que é o questionamento do grau de importância
entre o partido político e o próprio político, já que na maioria das vezes, o partido após
receber determinada pasta para gerir, escolhe para gestor aquele seu partidário que o
povo tem maior identificação e/ou que possui aspirações políticas, como a candidatura a
prefeito ou a deputado estadual. Dessa forma a influência dos partidos na execução das
políticas públicas é muito latente, pois há no Brasil uma característica de se desconstruir
tudo que já foi criado, independentemente de ser exitoso ou não, para se criar programas e
projetos novos a fim de gerar visibilidade para o gestor atual. Isso ocorre, pois é muito
comum que vereadores eleitos pelo povo para legislar em favor da sociedade deixem seus
cargos no legislativo e assumam secretarias que irão alavancar sua identidade com a
população através de práticas clientelistas.
Palavras-chave: partidos políticos – políticas públicas – políticas públicas municipais.
ABSTRACT
This article aims to address the relationship Public and Political Parties Policies from the
municipal reality. The aim is to discuss the negative side of the relationship between public
policy and political parties in small municipalities, periphery and the interior, where public
policies are handed over to be run by a particular party in exchange for alliances, becoming
hanger’s jobs with unprepared professionals for a competent and qualified management.
Which leads to reflect on the point highlighted in the summary of this Working Seminar,
which is the question of the degree of importance between the political party and the
political itself, since most of the time, the party after receiving certain folder to manage,
choose for that his party manager that people have greater identification and / or has
political aspirations, as the application for mayor or state representative. Thus the influence
of the parties in the implementation of public policies is very latent because Brazil does
have a feature to deconstruct all that has been created, whether successful or not, to create
new programs and projects in order to generate visibilizade to the current manager. This is
because it is very common for councilors elected by the people to legislate in favor of the
company to leave their positions in the legislative and assume that departments will
leverage its identity with the population through patronage.
Keywords: political parties - public policy - public policy.
1

Assistente Social, Especialista em Políticas Sociais, funcionária pública municipal. Cursando especialização
em Assistência Social e Direitos Humanos na PUC/RJ. Contato: erikatolentino84@yahoo.com.br
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INTRODUÇÃO
Nada É Impossível De Mudar
Desconfiai do mais trivial,
na aparência singelo.
E examinai, sobretudo, o que parece habitual.
Suplicamos expressamente:
não aceiteis o que é de hábito
como coisa natural.
Pois em tempo de desordem sangrenta,
de confusão organizada,
de arbitrariedade consciente,
de humanidade desumanizada,
nada deve parecer natural.
Nada deve parecer impossível de mudar.
Bertold Brecht

Iniciamos nossa reflexão com o poema acima de Bertold Brecht que em articulação ao que
será discutido convida-nos a nos posicionarmos a favor de políticas públicas de qualidade,
pautadas no direito de todos, sem interferências que visem à obtenção de vantagens
individuais ou de pequenos grupos, buscando romper com a lógica do jeitinho2.
Esse artigo pretende discutir a relação políticas públicas e partidos políticos a partir da
experiência de trabalho em prefeituras de municípios do estado do Rio de Janeiro,
apresentando um lado nefrálgico dessa relação. Essa discussão é fruto das inquietações
surgidas in loco, mas precisamente na atuação na Política Pública de Assistência Social,
política pública esta marcada por práticas clientelistas, filantrópicas, que tratam a questão
como benesse e não como um direito do cidadão constituído em lei 3, onde sujeitos
políticos, mas precisamente vereadores a utilizam muitas vezes de maneira coercitiva para
“atender” os pedidos da população com vistas à troca do favor pela lealdade do voto. Essa
forma de governar, pautada na força de quem manda se apresenta ainda de várias formas
no Rio de Janeiro, atreladas à violência, ao tráfico de drogas e a milícia, mas que não
serão abordadas neste estudo.
O artigo, em seu primeiro tópico, abordará a relação partido político e política pública, até
que ponto a influência dos partidos é limitada e indireta no policymaking; Como os partidos
influenciam nos serviços que serão ofertados a população e como as políticas públicas
viram objeto de barganha nos acordos para formação de aliança. Em um contexto macro,
2

Teoria de Francisco de Oliveira em seu artigo Jeitinho e Jeitão Uma tentativa de interpretação do caráter
brasileiro, sob o qual discorreremos no segundo tópico deste trabalho.
3
Constituição Federal de 1988- Art. 203. Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8.742/1993, modificada
pela Lei nº 12.435/2011.
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esse tópico entenderá essa relação como característica da sociedade brasileira, estando
presente em todas as esferas de governo, não somente em nível municipal, mas que
nesse nível essa relação sai de uma esfera maior dos partidos para assumirem as
representações políticas dos candidatos.
A partir disto será discutida a relação do partido político com seus representantes
partidários, entendendo que essas duas questões tornam-se uma só problemática, que
analisaremos a partir do território municipal, tendo como matéria-prima de nossa análise a
política de assistência social, sobre a qual discorreremos no terceiro tópico. Pontuaremos o
caráter personalista com que o brasileiro trata a política e como isso possibilita uma
relação de utilização dos bens públicos para fidelizar o eleitorado.
Dando continuidade, discorreremos sobre a assistência social, seu avanço enquanto
política pública de direitos e seus entraves relacionados com o assistencialismo.
Apresentaremos a estrutura do SUAS, onde podemos visualizar seus objetivos e de que
forma ela é manipulada e desconsiderada como política intersetorial que visa a construção
da cidadania através da reflexão-ação do sujeito.
Por fim concluiremos com uma reflexão sobre as relações abordadas nesse texto.
Entendendo que a oportunidade de se discutir a legitimação da assistência social é um
avanço para a qualificação do serviço prestado à população.
Nosso objetivo nesse artigo é tornar visível uma realidade de manipulação de políticas
públicas para obter vantagens. Entendemos que esta discussão é de relevante
importância, principalmente se considerarmos a conjuntura nacional atual, onde se clama o
combate a corrupção, mas que de uma forma equivocada considera-a como um mal
recente, inventado por um governo específico, sem que se faça uma análise ampla da
construção sócio-histórica da política brasileira, que mantém característica de poder
eurocentrista. Indubitavelmente, esse artigo não dará conta de esgotar a questão, visto sua
complexidade, mas pretendemos fornecer elementos que possam contribuir com o debate
objetivando uma política pública de qualidade que seja realmente pensada e executada
com vistas à garantia de direitos à população e a minimização dos impactos da relação
capital x trabalho.

PARTIDOS POLÍTICOS E POLÍTICAS PÚBLICAS: uma reflexão acerca da
relação de intervenção
Os partidos políticos são atores sociais coletivos relevantes no processo de construção de
uma política pública, já que possuem a capacidade de influenciar direta e indiretamente
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sua elaboração e execução. Em tese eles são representantes do povo, que governam para
o povo. Bobbio traz em sua obra uma definição de política que nos ajuda a entender o
papel dos partidos: “A política é a arte por meio da qual os homens se associam com o
objetivo de instaurar, cultivar e conservar entre si a vida social. Por este motivo é definida
como simbiótica” [1603, Ed.1932 I, 1 apud Bobbio4, 1987, p.64]. Todavia os partidos são
dotados de ideologias (ou pelo menos deveriam) e projetos societários diversos, desde
partidos que defendem uma sociedade socialista, mais justa e igualitária, até mesmo
aqueles que preveem uma redução dos gastos públicos do Estado na oferta de serviços
básicos à população, numa clara defesa ao neoliberalismo. Esses partidos, uma vez no
poder, conduzirão as políticas públicas a partir das suas bases ideológicas, como exemplo
podemos trazer a política pública de saúde, onde o SUS flutua de acordo com a
importância que lhe é dado por um governo, onde pode sofrer uma supressão de
investimentos, com privatizações e redução da qualidade do serviço ou pode ser tratado
como direito básico de todos e assim ser prioridade de governo. Apesar de hoje termos
políticas sociais bem estruturadas, do ponto de vista teórico, os partidos influem na criação
de programas e projetos que as modificam e em alguns casos retrocedem.
A assistência social é um grande exemplo de como a intervenção de programas
relacionados com o plano de governo impactam nas políticas públicas. O programa Fome
Zero, criado em 2003 no primeiro governo Lula, reconheceu uma grande parcela da
população que vivia em estado de miséria e como parte de seu plano intensificou
programas de transferência de renda que tem a assistência social como porta de entrada,
aumentando a demanda de atendimento e obrigando a se repensar formas de intervenção
para o trabalho social com famílias que buscassem ir além do atendimento imediato.
A sociedade é uma arena onde os diversos grupos políticos agem intencionalmente, sem
neutralidade, com o objetivo de chegar ao poder. E se analisar o fato de hoje nosso país
possuir trinta e dois partidos políticos5, com diferentes formas de pensar e intervir podemos
concluir que existem diversas maneiras de se interpretar e conduzir uma política pública. E
no meio desta arena está o povo que é seduzido ao voto, sem que muitas vezes tenha
plenitude de sua importância.
As composições político partidárias tornaram-se um mecanismo habitual na política
brasileira e costumam gerar impactos nas políticas públicas. Tem por objetivo aumentar a
base aliada a fim de uma melhor governabilidade. Entretanto, a pactuação dessas alianças
implica em troca de favores, onde são oferecidos ou exigidos pelos partidos a gestão e
4
5

BOBBIO, Norberto. Estado Governo Sociedade- Para uma teoria geral da política, 1987.
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos. Pesquisa realizada em 04 de janeiro de 2015.
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cargos de chefia em Ministérios, Secretarias de Estado e Secretarias Municipais,
impactando diretamente nas políticas públicas, com mudanças na sua formulação,
execução, descontinuidade de programas e projetos, mudança de corpo técnico, atraso e
redução de repasse financeiro, entre outros. Sem mencionar o fato de verificarmos um
número muito grande de profissionais a frente de políticas públicas sem competência
técnica ou qualificação profissional necessárias para sua condução, o que colabora para o
sucateamento e para o afastamento do saber científico em lugar de práticas empíricas e
clientelistas. Segundo Fonseca:
“seja para se eleger (papel do financiamento privado e da
coligação para obtenção de tempo no rádio e na
televisão), seja para governar (“dívida” para com os
financiadores e necessidade de maioria parlamentar para
governar),
os
partidos
políticos
necessitam,
imperiosamente, negociar compromissos assumidos e o
“programa” de governo. Isso significa a existência tanto de
políticas
públicas
tímidas,
por
não
mexerem
vigorosamente nos interesses constituídos, como
contraditórias, uma vez que voltada a “vários senhores””.
Francisco Fonseca- Carta Maior.
A CENTRALIDADE DO POLÍTICO NA POLÍTICA BRASILEIRA

Pensar a relação política partidária e política pública em nível municipal ainda é mais
complexo, pois se faz necessário abordar a relação partido político e seus representantes
políticos. O brasileiro tem por hábito se relacionar com a política através dos líderes
políticos, a relação não se dá majoritariamente com os partidos, tão pouco com as
ideologias societárias que sustentam os mesmos. Isso é um problema por duas razões:
primeiro, pois não consegue se apropriar da discussão política e assim desenvolver um
senso crítico que melhor possa direcionar a escolha dos governantes; e segundo, pois
torna mais fácil a manipulação social. Segundo Vianna (2006): “Os partidos são
organizações frágeis e voláteis, que mobilizam pouco a pouco a sociedade e não tem
bases sociais definidas.” (p.187)
A manipulação social através de figuras políticas é sustentada por uma tríade que envolve
os partidos, o político e a sociedade. Os partidos investem mais em difundir a imagem de
um político com características de líder, apostando em um marketing que cada vez mais se
baseia na premissa “gente como a gente”, visando aceitação social retornando em votos.
Codato nos ilustra abaixo como os políticos e as ideologias partidárias estão cada vez mais
distantes, com interesses pessoais em destaque:
“As

transformações recentes na dinâmica política
democrática impuseram a governantes, dirigentes,
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militantes, simpatizantes e ao público em geral algumas
lições pouco edificantes: programas de governo não são
escritos a partir dos estatutos do partido, mas em função
de pesquisas de opinião; políticos colocam suas carreiras
em primeiro plano ficando para um segundo momento
definir que outros interesses vão, de fato, representar;
eleições são os únicos mecanismos aceitos para controlar
minimamente os representantes, já que é somente nesse
momento que eles têm de se aborrecer com os eleitores.”
Gazeta do Povo, 2007.

O político ao longo da formação político histórica do Brasil se consolidou em municípios da
periferia e do interior como uma autoridade suprema, onde tudo que é solicitado deve ser
cumprido, ainda que isso seja contrário as diretrizes de uma política pública. Assim ele
exerce domínio nas repartições públicas, onde em grande maioria os vínculos de trabalho
são comissionados ou contratados de forma precária, se beneficiando de forma pessoal
estabelecendo uma política clientelista com a população.
O povo, completando a pirâmide, educou-se dessa forma, entendendo e exercendo a
política de acordo com a atenção do político para suas necessidades pessoais. Valendonos novamente de Vianna (2006): “São poucos os cidadãos que têm simpatia durável por
um partido e a traduzem em um voto permanente nas sucessivas eleições.” (p.187). Para
confirmar nossa afirmação, usamos dados da Pesquisa Datafolha divulgada no dia nove de
fevereiro de 2015 pelo jornal "Folha de São Paulo" onde aponta que 71% dos brasileiros não
têm um partido político de preferência. Segundo o instituto, o percentual é o menor desde que
essa pergunta começou a ser realizada nas pesquisas, em 1989. Em dezembro de 2014, 61%
disseram que não tinham partido preferidos6. Isso mostra que o brasileiro não tem uma visão
sólida de política, ele a exerce de acordo com o momento.
A

necessidade

de

vantagem,

tão

inerente

ao

sistema

capitalista,

impede

o

desenvolvimento de um pensamento político pautado na ideia do bem comum7. O
brasileiro não estuda cultura política na escola, não nos preparam desde a primeira
infância para desenvolver um pensamento crítico acerca daquilo que irá nortear nossa vida
em sociedade. A temática direitos humanos na educação começou a ser discutida a menos
de dez anos8 e com isso não se desenvolve o entendimento da relação de política, com
sociedade, com políticas públicas, com o bem de todos.
A cultura política brasileira, ou seja, a forma como um povo se relaciona com determinado
tema, construiu-se em relações de dominação e poder, desde a colonização do Brasil até
6

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/02/71-dos-brasileiros-nao-tem-partido-de-preferencia-diz-pesquisadatafolha.html
7
Ver filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau.
8
Ver Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – Secretaria Especial dos Direitos Humanos,
Brasília, 2007.
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os dias atuais, pouco tendo sido fomentado a construção de mecanismos que integrassem
a população a vida política. Cabe pontuar que ao remetermo-nos ao termo cultura
brasileira, fazemos de forma consciente, pautada no pensamento de Francisco de Oliveira,
que no seu artigo Jeitinho e Jeitão defende a idéia de que o caráter do brasileiro foi
moldado através das relações de poder, para comprovar sua teoria o autor se vale de
diversas obras e autores que discorreram sobre o tema e acerta com vivacidade ao trazer
Marx e Engels:
Conforme Marx e Engels de A Ideologia Alemã, as ideias e os
hábitos das classes dominantes transformam-se em
hegemonia e caráter nacional. No Brasil, a classe dominante
burlou de maneira permanente e recorrente as leis vigentes,
sacadas a fórceps de outros quadros históricos. O drible
constante nas soluções formais propicia a arrancada rumo à
informalidade generalizada. E se transforma, ao longo da
perpétua formação e deformação nacionais, em predicado dos
dominados. 2012 (grifos nossos)

No Rio de Janeiro, que durante muitos anos teve sua economia pautada na monocultura
como o café, a cana- de- açúcar, as plantações de laranja, a presença dos coronéis dentro
da política exercendo-a com pulso firme e pouco dialogo moldou a forma de relação
políticos – políticas públicas – população. A consolidação da democracia, porém, traz
alternativas para a mudança desse modelo de dominação. Os conselhos de direitos são
importantes mecanismos de controle social, onde pode se fortalecer a discussão ético política e resgatar o protagonismo do cidadão na vida pública, proporcionando a
construção de uma nova cultura política.

ASSISTÊNCIA SOCIAL: seus entraves e possibilidades
As políticas sociais eclodiram após o segundo pós guerra com a intenção de garantir
proteção social em virtude do crescimento das questões sociais inerentes a relação capital
x trabalho, “expressando as contradições e os antagonismos de classe” Mota, p.181. No
Brasil, até os anos trinta, a questão social era tratada como questão de polícia e a pobreza
como falta de interesse pessoal. Os casos inerentes à assistência social eram atendidos
pelas instituições religiosas, principalmente a Igreja Católica, pelas damas de caridade e
por políticos locais e tinham como público alvo as crianças, os idosos, os doentes e/ou
inválidos e aqueles que por razão da idade ou de saúde não conseguiam ter suas
necessidades básicas garantidas através da venda da força de trabalho. Atualmente esse
público mudou, passando a incorporar as demandas da população ativa, mas sem acesso
ao mundo do trabalho.
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A assistência social tem seu fazer historicamente marcado pela ajuda, verticalização das
ações, atendimento de demandas pontuais, filantropia, ausência de práticas profissionais,
condução relacionada à religião ou as damas de caridade e mais tarde ao primeirodamismo. Com a expansão das expressões da questão social o Estado se apropria da
assistência social, ainda mantendo suas características de ajuda, mas que se modificam
com a CF 88.
A política de Assistência Social tem sua primeira regulamentação na sociedade brasileira
na Constituição Federal de 1988, onde pela primeira vez ela aparece como um direito
através dos artigos 203 e 204 e é concebida dentro de um sistema de Seguridade Social.
Em 1993 é promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS - Lei Nº 8.742 de
dezembro de 1993, que a apresenta como política não contributiva, dever do Estado e
direito do cidadão. E em 2004 é apresentado a Política Nacional de Assistência
Social/PNAS 2004 (Resolução Nº 145 de outubro de 2004), outro marco regulatório.
A PNAS traz a público os princípios, as diretrizes e os objetivos dessa política,
apresentando o seu organograma de trabalho e seus eixos estruturantes: a matricialidade
familiar e a territorialidade, o que é um avanço, pois não busca mais o atendimento aos
segmentos de forma separada e focalizada, entende a família como objeto de intervenção
reconhecendo-a como um ambiente de proteção, afeto e cuidado, mas também de
conflitos e violações e considerando o território como um espaço de oportunidades e/ou de
fragilidades coletivas.
Por fim temos a Lei Nº 12.435 de julho de 2011 que regulamenta o Sistema Único de
Assistência Social - SUAS. Nesse passeio histórico podemos notar que a assistência social
começou a ser tratada como um direito há apenas vinte e seis anos. E se pensarmos em
termos de formação histórico-social vinte seis anos é pouco tempo para se modificar a
cultura de um pensamento, já que desde os primórdios esta fora tratada como favor, ajuda,
caridade, baseada em uma relação clientelista e personalista.
Na atualidade, a assistência já tem seu trabalho estruturado, o SUAS tem sua estrutura
dividida em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, além do financiamento e
da vigilância socioassistencial; o desafio é sua consolidação. E essa consolidação implica
extirpar cada vez mais as práticas político – partidárias do seu cotidiano. Essa tarefa é um
desafio!
A PSB visa o atendimento às famílias em vulnerabilidade social decorrentes da pobreza,
do não acesso a direitos sociais e da ausência ou fragilização de vínculos. Seu objetivo

Anais II Encontro PDPP - Página 212

consiste em fortalecer e apoiar a família como instituição de proteção social, promover o
acesso a serviços da rede socioassistencial e prover mínimos sociais.
A PSE promove o atendimento e acompanhamento às famílias cujo seus membros
apresentam violações de direitos, como negligência, abuso e/ou exploração sexual,
atendimento ao idoso vítima de violência e adolescentes em cumprimento de medidas
sócio-educativas. Divide-se em PSE de média complexidade e de alta complexidade,
sendo esta última os casos de acolhimento institucional onde as violações de direitos não
puderam ser trabalhadas com a permanência do membro no seio da família. E é na PSB,
por conta da provisão de mínimos sociais que os políticos, tentam interferir,
desconsiderando muitas vezes o fazer técnico e reforçando a idéia com a população do
favor do político, sem que estes visualizem a assistência social como política pública
garantidora de direitos de todos que dela necessitem.
E essa questão gera desdobramentos, pois, essa política como um direito prevê em sua
ideologia que não somente sejam providos os benefícios eventuais (sem desconsiderar a
importância dos mesmos), mas que se possa realizar um trabalho social com as famílias,
baseado no método dialético com vistas a: “desmistificar questões culturais que se
colocam como barreiras ao exercício crítico da cidadania. (...) reconhecendo os usuários
como sujeitos ativos de sua história.” Governo do Estado (2013) p. 30. Todavia
desenvolver esse trabalho no território é um desafio já que a adesão à assistência em sua
maioria é devido aos benefícios imediatos e os próprios políticos reforçam essa idéia ao
demandar um atendimento pontual desconsiderando a importância dos Centros de
Referências da Assistência Social – CRAS no acompanhamento familiar. O que é uma
clara manipulação à manutenção da condição de subalterno do sujeito, pois não há nada
mais assustador para a elite política do que uma massa conscientizada.
A LOAS prevê em seu art. 22 a regulamentação dos benefícios eventuais que são:
“as provisões suplementares e provisórias que integram
organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade
pública”.

No art. 17 a LOAS define que a concessão e financiamento dos benefícios eventuais são
de responsabilidade municipal. E é através da concessão desses benefícios que os
políticos ainda tentam obter vantagens pessoais junto à população, através da coerção às
equipes técnicas. Os benefícios que costumam sofrer com maior interferência política são:
auxílio funerário, processos de aluguel social e principalmente provisão de gêneros
relacionados à segurança alimentar.
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“A assistência social configura-se como possibilidade de
reconhecimento público da legitimidade das demandas de
seus usuários e espaço de ampliação de seu
protagonismo. (...) deve garantir as seguintes seguranças:
segurança de sobrevivência (de rendimento e de
autonomia), de acolhida; de convívio ou vivência familiar.”
PNAS, p.31.

Mas há ainda a utilização de recursos da assistência para fins de politicagem, como
utilização de veículos para condução de pessoas para funerais, a participação em
atividades sócioassistenciais para promoção individual e exigência de participação de
funcionários em comícios e atividades de propaganda política em época de eleição, entre
outros.
Essa política visa à efetivação dos direitos socioassistenciais objetivando a cidadania.
Pretende prevenir situações de violação de direitos, através do enfrentamento dos riscos
sociais decorrentes das situações de vulnerabilidade a que seus usuários estão expostos.
É uma política que ao longo desses seus vinte e seis anos como um Direito vem
agregando uma grande militância em sua defesa e na defesa intransigente dos direitos
humanos, trabalhando em prol da população que mais está exposta as conseqüências do
sistema.
De acordo com Rodrigues:
“É interessante observar que à medida que a Política de
Assistência Social cresce, regride a política da benesse, o
programa do favor, do sujeito bondoso. Pois, por trás da
política da benesse, encontram-se, muitas vezes, outros
interesses vinculados.” Direito e Assistência Social, p.15.

De fato é isso que buscamos a consolidação de uma política pública viabilizadora de
direitos, que desenvolva um trabalho pautado em preceitos ético e metodológicos visando
à conquista da cidadania pelo sujeito, contribuindo na construção de caminhos que levem
a autonomia, fomentando mudanças sociais. Já não cabe mais uma interferência que
desconsidera o cidadão, relacionando-se consigo a fim de obter vantagem em cima da sua
situação, não garantindo um direito, mas sim exercendo o poder, o poder daquele que
possui em cima do que necessita, poder vertical.
Os políticos conduzem a nossa sociedade para servir ao povo, estar perto é uma
obrigação para conhecer sua realidade e legislar em favor da sociedade, aproveitar essa
proximidade para obter vantagens é agir como Coronelismo, enxada e voto9.

9

Coronelismo, enxada e voto. Obra de Victor Nunes Leal – 1.ed 1948, que versa sobre o sistema de
dominação coronelista.

Anais II Encontro PDPP - Página 214

CONCLUSÃO

A realidade apresentada compõe a justificativa para se pensar que os partidos políticos
possuem uma influência forte, às vezes direta, às vezes um pouco menor no cotidiano das
políticas públicas. Sua importância é indubitável no planejamento, na viabilização e na
execução das políticas públicas bem como na sua condução. Não se pretende neste artigo
fomentar uma cisão entre ambos. O que tentamos problematizar é como a política pública
é conduzida e sob quais interesses. E percebemos que tal tema é de relevante importância
devido à conjuntura político e econômica que o Brasil vive no momento, onde são
observadas grandes somas em dinheiro desviadas dos serviços públicos para
enriquecimento pessoal, para financiamento de campanhas e para “compra de alianças”,
isso nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal.
Os partidos são muito maiores do que qualquer político, ou pelo menos deveriam ser, de
acordo com suas propostas societárias, porém o que vemos são políticos mergulhando os
partidos em uma profunda crise de confiança e credibilidade perante a sociedade,
utilizando-os contra o cidadão, e contra o fundo público. Os políticos ainda agem nas suas
cidades de origem de forma clientelista, utilizando-se do bem público e ludibriando pessoas
que não tenham uma consciência política desenvolvida, a fim de manterem sua
hegemonia.
Diante desse quadro, conduzir políticas sociais é um desafio, garantir sua execução com
qualidade e para todos é algo que vai além da vontade profissional é preciso o
comprometimento de todos que nela estão inseridos para fortalecê-la, é preciso militância.
O que nem sempre é possível já que o que ocorre com muita freqüência é profissionais
com vínculos de trabalho comissionados ligado aos políticos atuando dentro da política
pública a fim de atender os interesses do seu “padrinho”, pouco se preocupando com as
diretrizes, leis e normas que o cercam e com a igualdade no acesso.
As políticas sociais são importante mecanismo na sociedade capitalista, pois agem de
forma a minimizar a desigualdade social e criar oportunidades de equidade, assim
precisam ser conduzidas para todos, de forma transparente e com controle dos recursos.
Segundo Sposati: “são mais que condições de reprodução das condições de vida do
trabalhador: são formas de realização de direitos sociais e, conseqüentemente, da
cidadania.” 2010 p.35.
A assistência social na atual crise assumiu uma centralidade na proteção social,
principalmente no que concerne a política de trabalho, visto que com a redução dos postos
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de trabalho sua demanda aumentou, não somente a demanda quantitativa, mas
principalmente as expressões da questão social como a fome, a violência a falta de
moradia. Com isso não cabe mais sua condução de maneira assistencialista, amadora,
planejamento é imprescindível, precisa-se de uma perspectiva de trabalho em longo prazo
que faça com que se reflita sob as condições sociais que estão postas.
Urge o tempo em que tenhamos representantes que realmente exerçam a função de porta
voz do povo, não seu condutor, que entendam a importância da assistência social e atuem
de forma a encaminhar a população a conhecer seus direitos. Faz se urgente uma
mudança de paradigmas da nossa cultura política, onde o brasileiro descubra que discutir
política é exercer sua cidadania e com isso ter mais orientação na hora de escolher seus
representantes pensando em que tipo de sociedade eles poderão contribuir na construção.
Para concluirmos trouxemos uma fala de Fonseca que permite sentirmo-nos reflexivos e
ao mesmo tempo desafiados quanto ao nosso papel nessa construção:
“Para que as políticas públicas sejam mais inclusivas,
expressivas e “radicais” – sempre no sentido de irem à raiz
dos problemas, será necessário enfrentar os interesses
constituídos que sustentam o sistema político brasileiro e
travam as políticas públicas profundas. Francisco
Fonseca- Carta Maior.
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Políticas públicas e partidos políticos no Uruguai: um balanço da gestão
frenteamplista (2005-2015)
Dércio Fernando Moraes Ferrari1

Resumo: Busca-se com esta comunicação estabelecer um vínculo entre as
políticas públicas e os partidos políticos no caso uruguaio, enfatizando os
governos frenteamplistas. Ao chegar ao poder em 2005 por meio de Tabaré
Vázquez e caracterizar-se como o primeiro partido de centro-esquerda no poder
no país, a Frente Ampla (FA) não só realizou um fato histórico, como abriu as
portas para o aprofundamento das políticas públicas no Uruguai. Este
aprofundamento foi observado nas agendas governamentais dos presidentes
frenteamplistas, sendo Vázquez (2005-2010) e José Mujica (2010-2015), que
buscaram a ampliação das políticas públicas visando ao atendimento e ao
amparo a uma maior parte da população. Enquanto Vázquez teve como foco
políticas voltadas para a saúde e educação, Mujica tratou de temas como aborto
e regulamentação da maconha, trazendo tais temáticas para a agenda de
problemas de saúde pública, não mais como uma questão criminal.
Palavras-chave: Uruguai. Políticas públicas. Frente Ampla (FA).

1. INTRODUÇÃO

A tradição bipartidária e democrática criou no Uruguai ainda na década de
1950 um dos primeiros welfare states da América Latina, onde o país viveu um
grande avanço social naquele momento, sendo interrompido com a Ditatura
militar em 1973. A alternância do poder entre os partidos Blanco e Colorado,
ambos de centro direita, durante a maior parte de sua vida democrática resultou
ainda na década de 1950 o surgimento de grupos de esquerda contra o sistema
vigente e lutando pela ruptura em tal polarização.

1

Mestrando em Ciências Sociais, vinculado a Linha Democracia e Políticas Públicas pela
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). E-mail: ferrarifernando@live.com

2

Anais II Encontro PDPP - Página 220

É nesse contexto que surge a Frente Amplio (FA) em 1971, angariando
grupos distintos da esquerda, propondo a ruptura entre o tradicional
bipartidarismo uruguaio. Com a apenas dois anos de criação, a FA é colocada
na ilegalidade pela ditadura, retomando seus trabalhos somente em 1985. O
período ditatorial deu ainda força a coalizão de partidos, que nas primeiras
eleições pós ditadura teve um considerado número de deputados e senadores
eleitos, bem como chegou à prefeitura de Montevidéu em 1989.
Os anos seguintes a esse período foram de intenso crescimento para a
FA, em que o partido chega ao cargo presidencial em 2005, por meio de Tabaré
Vázquez, seguindo a onda da “nova esquerda latino-americana”. A chegada da
FA ao poder é resultado de um intenso processo de investimento na mídia e na
aproximação da população.
Os governos eleitos até a realização deste trabalho pela FA, sendo
Vázquez (2005-2010), José Mujica (2010-2015) e Vázquez (2015), assemelhamse no pressuposto de políticas públicas por seguirem um padrão de criação de
destas políticas de forma abrangente e nos mais variados campos sociais.
As medidas criadas durante a gestão de Vázquez deram ao Uruguai um
avanço nos níveis educacionais, sendo uma das áreas mais carentes de
investimento de desenvolvimento do país. Vázquez ainda buscou durante seu
primeiro mandato realizar uma ampliação dos mecanismos de participação
democrática, visando a atender um projeto de participação proposto pela FA
desde sua fundação.
Já no governo de Mujica, foram desenvolvidas políticas públicas
abrangentes e de cunho progressista, como é o caso do casamento igualitário,
da legalização do aborto e da regulamentação da maconha. Tais projetos de leis,
todos apoiados pelo ex-presidente acabaram ainda por dar visibilidade a Mujica
e ao pequeno país sul-americano, haja visto a ausência de projetos semelhantes
na região.
A criação de políticas públicas no contexto nos governos mencionados só
foi possível pelas reformas liberais realizadas na década de 1990, quando o país
entrou novamente em uma onda de crescimento de índices sociais. No âmbito
de pesquisa, este trabalho buscará elencar as principais realizações no campo
das políticas públicas durante as duas primeiras gestões frenteamplistas.

3
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2. DO BIPARTIDARISMO À CONSOLIDAÇÃO DA FRENTE AMPLA (FA)

O Uruguai possui um dos sistemas partidários mais antigos do mundo,
equivalente ao sistema britânico, e uma das democracias mais consolidadas do
continente. Medidas universalizantes tomadas no século passado consolidaram
a democracia com base na representação, resultando ainda em um dos países
onde a população apresenta uma maior confiabilidade na democracia. A
construção democrática uruguaia tem como característica um longo processo de
identificação no Estado, enquanto entidade democrática, não opressora,
podendo ser explicada pela rápida ascensão e consolidação de um sistema
democrático pós-independência.
A democracia uruguaia, salvo isolados momentos (1933 e 1973), esteve
associada ao modelo de democracia consensual, de Arend Lijphart (2011). Na
democracia consensual, ainda que em uma sociedade heterogênea, como é o
caso da uruguaia, este modelo torna-se essencial para o funcionamento de um
sistema partidário tão bem definido, pois se baseia numa alternativa ao modelo
exclusivamente majoritário. Segundo Chasquetti e Buquet (2004, p. 229), “a
democracia se estabeleceu no Uruguai por consenso e a engenharia institucional
estabeleceu a regra do consenso como fundamento básico da convivência
democrática”. Os partidos tradicionais alternaram o poder de forma equilibrada
durante boa parte da vida democrática do país.
O sistema partidário bem definido e antigo, propiciou à democracia
uruguaia ainda uma alta confiabilidade e autonomia no processo democrático e
na política de um modo geral, algo que não ocorre em nações vizinhas, como o
Brasil. De acordo com Constanza Moreira (2004), embora o sistema partidário
seja central na cultura democrática uruguaia, confiabilidade e envolvimento por
parte da população esteve em declínio nas últimas décadas. Dentre os vários
fatores para essa queda no envolvimento político, os principais deles seriam a
descrença na democracia pós-ditadura e a ausência de transformações mais
profundas pelos governos pós-redemocratização.
O país ainda vivera uma forte relação bipolarizada em seu sistema
partidário desde sua independência (1825), quando os partidos Blanco e
Colorado se alternaram no governo presidencial até a chegada da esquerda no
poder (2005).
4
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A relação bipartidária2 e em suma pacífica, entre os partidos tradicionais,
estabeleceu-se ainda no início do século XX, representando uma divisão política
e ideológica entre o campo e o meio urbano. Mesmo com a eclosão de alguns
partidos em períodos anteriores, o efetivo bipartidarismo só fora rompido em
1971.
A esquerda uruguaia acabou por ganhar força e angariar eleitorado ainda
na década de 1950, embora sem força política efetiva naquele momento, visto
que não obtivera mais que 10% dos votos. Os grupos de esquerda naquele
momento, seja por via partidária ou por movimentos de guerrilha, viam em
eventos externos a possibilidade de romper o bipartidarismo e ascender ao
poder.
Foi nesse anseio que se constitui a Frente Ampla (FA) em 1971, com o
objetivo de romper com o bipartidarismo e dar início a um multipartidarismo
moderado. O surgimento da FA explica-se no contexto em que ocorreu, pois o
recém partido angariou um espaço político independente, ou seja, eleitores que
não se identificavam com as duas forças partidárias dominantes. Tal espaço
vazio é resultado do pós-guerra, momento em que o Uruguai inicia a gestação
de seu terceiro partido (MOREIRA, 2004).
A fundação da FA no contexto que surgiu, angariando grupos
heterogêneos da esquerda uruguaia, acabou por ser influenciada pela crise
estrutural do sistema político uruguaio e suas reformas, como a inclusão do voto
obrigatório, por exemplo. A coalização denominada Frente Amplio (FA) constituiu
ainda um espaço orgânico para a confluência de diversas forças políticas e
sociais, preocupadas então com a rápida e avançada deterioração das
instituições democráticas e a queda dos índices sociais e econômicos, dos quais
o país havia se destacado em meados de século XX (CHAVEZ, 2004).
A consolidação da FA só foi possível no momento em que “a conjuntura
histórica lhe permitiu e quando houve vontade estratégica e capacidade política
2

Embora muitos autores trabalhem com o conceito de bipartidarismo aplicado no caso uruguaio,
se levadas em conta as teorias de Giovanni Sartori (1985) e Maurice Duverger (1980), sobre o
tema, nota-se que o país vivenciou um bipartidarismo polarizado apenas até 1966. Sartori
defende que para que uma situação específica seja denominada bipartidária, devem ser levados
em conta quatro fatores, sendo eles: a) que dois partidos estejam em condições de competir pela
maioria do eleitorado e as cadeiras; b) que um dos partidos consiga a maioria majoritária; c) que
ocorra a alternância do poder; d) que este seja um governo que administre por tempo
determinado. Já na visão de Duverger, é um sistema onde dois partidos angariem a maioria do
eleitorado, independentemente da existência de demais partidos.
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para fazê-la”, visto que até 1971, a ideia de um partido de esquerda não era mais
um sonho da militância. Nesse sentido, a FA surge angariando grupos políticos
e militantes, principalmente da esquerda, que não se contentavam com os
resultados apresentados pelos partidos tradicionais em anos anteriores. O
processo iniciado pela FA em 1971, acabou ainda por tornar a FA a principal
coalizão partidária do país, onde no século XXI a fracionalização partidária foi o
principal fator dessa ascendência e consolidação política (MOREIRA, 2004, p.
29).
Alguns autores defendem que ao longo de sua história a FA passou por
processo de tradicionalização, como é o caso de Rosario Queirolo (1999), que
trabalha com a ideia de que essa expressão no caso frenteamplista tenha ao
menos três significados distintos. O primeiro deles é referente à própria
tradicionalização política, como o uso de símbolos e referenciais históricos os
quais formam a identidade da coalizão partidária. O segundo é referente ao
surgimento de “famílias frenteamplistas”, em que pais e filhos seguem votando
no partido desde sua criação. O último, muito utilizado por lideranças e analistas
políticos, é referente à aproximação ideológica que a FA sofreu dos ideais dos
partidos tradicionais.
Porém, vale ressaltar que a análise feita por Queirolo descreve uma FA,
da década de 1990, que tentava sem sucesso sua chegada à presidência. A
mesma autora ainda ressalta que alguns jornais e periódicos de esquerda tratam
tal tradicionalização de forma negativa, pois simplificam o processo à
transformação da FA em apenas mais um partido, não uma coalizão de esquerda
com suas peculiaridades, como os objetivos do partido em suas bases
pragmáticas.
A ditadura uruguaia (1973-1985) acabou por seguir o padrão dos
governos militares vizinhos já afetados pela Operação Condor e iniciar um
processo de perseguição política, colocando os partidos políticos na ilegalidade
e iniciando um processo de perseguição a opositores políticos. A ilegalidade
partidária, bem como de sindicatos e associações organizadas da sociedade civil
foi comum também nas demais ditaduras do Cone Sul. No período pós-ditadura,
a FA saiu da ilegalidade com força tamanha que nenhum partido tivera nesse
período. Ainda na década de 1980, a FA marca seu primeiro grande governo ao
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eleger Vázquez para a prefeitura de Montevidéu, onde o partido já governa há
cidade a mais de duas décadas.
Mesmo chegando ao poder presidencial em 2005, a esquerda uruguaia
teve uma série de resistências a enfrentar, como pressões internas e externas
de caráter econômico, social e político. A eleição de Vázquez representa na
conjuntura do país a ruptura com o bipartidarismo, no contexto pós-autoritarismo,
consequente da Ditadura Militar. Para a esquerda, além do fato histórico do
primeiro governo de esquerda no país, a eleição de Vázquez é resultado de uma
luta que tivera início ainda antes da ditadura, mesmo com toda a pressão,
perseguição, exílio e ilegalidade instaurada entre 1973 e 1985.
A partir de 2005, a FA inicia o processo de colocar em prática os ideais da
coalização defendidos desde a década de 1970. Os governos frenteamplistas –
Vázquez (2005-2019) e José Mujica (2010-2015) - buscaram uma aproximação
regional, melhorias na qualidade de vida da população por meio de programas
sociais e a ampliação de políticas públicas aos diversos setores da sociedade.
A postura adotada pelos governantes frenteamplistas no tocante à
elaboração e a aplicação de políticas públicas no Uruguai a partir de 2005 esteve
associada ao modelo de multiple streams, proposto por John Kingdon (1995).
Nesse modelo, pautado na necessidade de formulação e aplicação de políticas
públicas, os governantes frenteamplistas estiveram à frente do projeto acabaram
por ganhar notoriedade nacional e internacional, buscando por meio destes a
solução de problemas evidenciados na sociedade uruguaia.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS NAS GESTÕES FRENTEAMPLISTAS

3.1. O governo de Tabaré Vázquez (2005-2010)

O processo de criação e implementação de políticas públicas nos
complexos sociais atuais requer um cauteloso planejamento, levando em conta
viabilidade, públicos atendidos, gastos e outros dados referentes ao projeto.
Levantado o problema, esses projetos devem visar a melhor solução possível
perante os recursos humanos e financeiros disponíveis.
O Uruguai é uma das poucas exceções na América Latina onde tem
conciliado ao longo de sua história uma agenda política de cunho deliberativo
7
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com uma destacada orientação para a economia de mercado (CARIBONI;
MORAES, 2014). Seguindo a tradição democrática do país, a FA estabelece
como objetivo em seus governos autodenominados progressistas uma tentativa
de implementação de reforma do Estado, buscando mecanismos para que se
ocorra a efetiva participação dos cidadãos no processo de tomada de decisões
e em mecanismos com a finalidade de aprofundar a democracia.
A reforma de um Estado de cunho progressista ocorre nesse caso pelo
aprofundamento desses mecanismos de participação, na ampliação de políticas
públicas e na redução de desigualdades sociais, realizando investimentos em
projetos e programas nas mais distintas organizações da sociedade civil. É nesta
forma de organização do Estado e de participação democrática que a FA
defende em suas bases pragmáticas, onde se coloca como uma alternativa na
relação entre o Estado e a sociedade por meio de uma participação efetiva,
apoderando os cidadãos e criando canais efetivos para sua participação.
Ainda que a gestão de Vázquez tenha sido pautada no modelo
progressista da FA, algumas ações do então presidente alinharam-se ao
conservadorismo, como o veto de uma normativa sobre a descriminalização do
aborto em 2008.
Nesse contexto, a FA começa a colocar em prática seus objetivos de
longa data, com a chegada de Vázquez ao poder. Vázquez, que é médico
oncologista por formação, buscou solucionar problemas crônicos da economia
do país e desenvolver as áreas sociais, principalmente em saúde e educação.
Logo nas primeiras declarações à impressa, Vázquez elencou seus objetivos,
aspirando a uma ruptura com as agendas de governo das gestões anteriores e
apresentando os caminhos para uma esquerda progressista.
Uma das primeiras ações de Vázquez, no ano de 2006, foi a criação do
Ministerio de Desarrollo Social (Mides), responsável pela administração das
políticas sociais nacionais, contribuindo com o desenvolvimento de cenários de
participação social e que permitiram o fortalecimento da cidadania. A criação do
Mides, ainda que duramente criticada pela oposição, teve em vista a
descentralização da área de desenvolvimento social, que até então
sobrecarregava outros ministérios, dificultando o repasse de recursos e a criação
e fiscalização de políticas de significativa amplitude.
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Ainda como objetivos do Mides, estão a criação, coordenação e
supervisão de planos, programas e projetos sociais, políticas que atendem as
áreas da juventude, da mulher e da família, almejando uma política social
redistributiva de caráter progressivo, bem como ações que visem à participação
social e ao fortalecimento da cidadania ativa, realizando a integração de seus
protagonistas e com Estado. A partir da criação do Mides, por meio do decreto
N° 286/006, as políticas sociais ganharam um espaço mais abrangente no plano
de gestão uruguaio, contribuindo para o desenvolvimento de políticas mais
amplas e efetivas.
O caminho para a construção de um governo progressista foi intensificado
com a aprimoração dos Consejos Sociales Departamentales (CSD), como
iniciativa do Mides, a qual promoveu espaços de discussão para a tomada de
decisões sobre questões específicas de cada departamento. Por meio do CSD,
a população acabara por ter acesso direto à tomada de decisões sobre seu
departamento, bem como participação efetiva na elaboração de políticas
públicas, o que funcionou como espaços de aproximação entre a sociedade civil
organizada e o Estado. O diferencial do CSD de outras formas de participação
mais tradicionais é o seu conceito de participação e intervenção de cidadãos em
atividades públicas, no auxílio da construção de identidades sociais coletivas
(ARMAS; LUZURIAGA; MACHADO, 2010).
Após a criação do Mides, uma das primeiras ações de Vázquez, no
quesito políticas públicas, e ainda em 2006, foi a proposta do Plan de
Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (Plan
Ceibal), que prevê a distribuição de um laptop para cada estudante e professor
da rede pública. De acordo com Rivoir e Lamschtein (2012, p. 15):
O programa está baseado no projeto One Laptop Per Child
(OLPC), proposto por Nicholas Negroponte, do Massachusetts
Institute of Technology (MIT). O laptop que se entrega aos
estudantes de Ensino Fundamental, de 1° a 6° ano, é
especialmente desenvolvido para tal faixa etária e para uso
exclusivamente educativo. As crianças são donas do
computador e, portanto, levam consigo aos lugares que
frequentam. Esta experiência significa outra aposta de inovação,
já que seu uso não é apenas em sala, mas também fora dela.
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A proposta do Plano Ceibal entra em pauta a partir de uma agenda
internacional de promoção da tecnologia em distintas esferas da sociedade de
países em desenvolvimento, trazendo a ampliação da participação em rede.
O projeto surge de uma necessidade de reduzir a desigualdade de acesso
à tecnologia no país e como uma alternativa ao processo de ensino
aprendizagem, seguindo o modelo já adotado por alguns países.
A ideia de reduzir as desigualdades internas de tecnologia do país,
remonta ainda da década de 1990, junto às reformas sociais realizadas então.
Ao apoiar o projeto, Vázquez e a FA implementam as ações do programa
possibilitando a consolidação do programa de governo da coalização partidária.
O programa ainda se concebeu como uma peça chave para o desenvolvimento
de uma sociedade da informação e do conhecimento, inclusiva e democrática
(RIVOIR; LAMSCHTEIN, 2012).
Entre 2007 e 2008, o programa teve sua ampliação, cumprindo sua meta
de atender toda a rede pública de ensino. Observa-se ainda que projeto em suma
foi muito bem recebido pela população uruguaia, o que fez com que Vázquez
tivesse um alto índice de aprovação ao deixar o governo em 2010.
Ainda como medidas adotadas pelo primeiro governo frenteamplista e por
meio do Mides estão as políticas públicas dentro do denominado Plan de
Atención a la Emergencia (PANES), que se desmembraram em vários
programas menores e específicos para a população menos favorecida, para a
diminuição da desigualdade social. Nesse projeto, encontravam-se propostas de
distribuição de renda e abrigo temporário a moradores de rua. Em 2007, o
PANES deu lugar ao Plan de Equidad, que foi composto por uma série de
reformas estruturais nos mais variados órgãos de prestação de serviço por parte
do Estado à população.
Em suma, o Plan de Equidad tem como função fortalecer os dispositivos
públicos existentes, introduzir transformações substantivas na organização de
estruturas e de instrumentos de proteção social, bem como melhorar
visivelmente a provisão e regulação de serviços sociais, na tentativa de
desenvolver parâmetros politicamente aplicáveis e integração de justiça social,
com a finalidade última de assegurar o bem-estar da população (ARMAS;
LUZURIAGA; MACHADO, 2010).
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As ampliações de outros mecanismos de participação já existentes ainda
encerram o governo de Vázquez, como o Debate Educativo (DE) e os Consejos
de Salarios (CS). O DE, impulsionado pelo Ministério da Educação e Cultura
veio, junto com o Plano Ceibal, configurar-se no cenário nacional como um novo
mecanismo de participação, onde foram debatidas junto à população propostas
de leis para a educação.
Ainda que existentes desde 1943, os CS estiveram em evidente descanso
em décadas anteriores. A partir de 2005, com a retomada dos CS enquanto
mecanismos de reivindicação salarial e melhores condições de trabalho, por
parte do Estado, tal órgão volta a colocar-se como um mecanismo de
participação e defesa dos direitos trabalhistas por meio do movimento sindical.
Por fim, o Consejo Económico Nacional (CEN), oficializado em 2006 por
iniciativa do Executivo, vem como uma forma de participação reformulada, dando
caráter institucional ao sindicalismo. Como membros do CEN estão profissionais
de distintas áreas, empresários, universitários e consumidores, representantes
de um mecanismo de participação horizontal (ARMAS; LUZURIAGA;
MACHADO, 2010).
Com estas medidas, Vázquez encerra o governo deixando as portas
sociais e econômicas abertas ao seu sucessor, o também frenteamplista José
Mujica. Ao deixar o governo, Vázquez deixa um crescimento de cerca de 3% ao
PIB uruguaio, mesmo com toda a reforma e implementação nas políticas sociais
desenvolvidas em seus cinco anos de governo.

3.2. O governo de José Mujica (2010-2015)

A agenda governamental inicialmente traçada por Mujica foi semelhante
em alguns aspectos à de Vázquez, visto que a FA manteve como foco as
políticas sociais voltadas para saúde, educação e segurança. Os primeiros anos
de Mujica na presidência enfrentaram dificuldades de aprovação legislativa,
seguidos pelos últimos três anos de aprovações satisfatórias de projetos do
Poder Executivo (CARIBONI; MORAES, 2014).
Mujica, que já tivera a experiência no Senado, defendeu programas que
classificou de primeira instância para a população uruguaia, assim como projetos
polêmicos visando à segurança nacional ou ainda à defesa de minorias.
11
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Na referida gestão, projetos polêmicos e tão carentes de debate na
América Latina, como o casamento igualitário, a legalização do aborto e a
regulamentação da maconha foram tecidos e aprovados pelo Senado, o qual é
composto em sua maioria por membros da FA. Mesmo que ideologicamente
Vázquez e Mujica tenham visões distintas, as agendas de governo não foram tão
divergentes, exceto pelos projetos polêmicos tecidos e apoiados por Mujica.
O governo de Mujica teve grande destaque no cenário internacional, onde
o

então

presidente

ganhou

popularidade

nenhum

político

uruguaio

contemporâneo obtivera anteriormente. A popularidade recebida por Mujica é
resultado de seu estilo de vida austero, que logo após a posse renegou as
regalias que o cargo ofereceria e continuou vivendo em sua chácara com a
esposa e senadora Lucía Topolansky.
Observa-se na personalidade de Mujica a figura do líder carismático,
utilizando aqui o conceito de Max Weber (2011), onde se observa que algumas
características definidas pelo autor no campo da dominação carismática são
notadas na figura de Mujica, como a virtude de condução e a afetividade
desenvolvida com o povo uruguaio.
Além do caráter carismático e juntamente com suas amplas e profundas
reflexões realizadas durante discursos e eventos internacionais, trouxe ao extupamaro a visibilidade da mídia internacional. O próprio modo de vida atípico de
Mujica é um dos responsáveis pela criação de afetividade à Pepe.
Dentre as realizações pessoais de Mujica, ele anunciou logo de início que
doaria 90% de seu salário como presidente a entidades não governamentais e a
programas sociais voltados para a população carente, e assim o fez durante todo
o mandato, que foi marcado ainda pela aproximação regional, principalmente
com Brasil, Venezuela e Argentina e alto crescimento social, embora algumas
das políticas econômicas tenham sido duramente criticadas.
A grande realização de Mujica no Uruguai foi a criação de políticas
públicas voltadas para minorias, como o caso do casamento igualitário, da
descriminalização do aborto e da regulamentação da maconha. A escolha por
estas temáticas, seguindo o padrão de multiple streams é pautada em
necessidades de grupos específicos, e na ampliação de medidas progressistas.
Ao legislar sobre o casamento igualitário em 2013, o Uruguai dá o primeiro
passo a um processo que a mídia internacional denominou de “a contramão da
12

Anais II Encontro PDPP - Página 230

América Latina”, já que além do Uruguai apenas a Argentina possui o casamento
homoafetivo legalizado. A legislação a respeito destes temas é resultado de um
processo de movimentos sociais que reivindicavam a normativa havia mais de
duas décadas. Ao propor a normativa, o Senado visa principalmente
regulamentar a questão da propriedade, bem como de ações civis que envolvam
o casamento civil e sua magnitude.
A resistência observada em várias nações vizinhas é resultado de um
debate antigo na América Latina, em que muitas vezes a religião é associada ao
casamento civil, dificultando a legislação sobre o tema. O mesmo ocorre na
questão do aborto e da maconha. Embora também exista uma resistência por
parte da população em tais temáticas, a tradição democrática e a laicidade
efetiva do Estado uruguaio contribuíram para a legislação e aprovação de leis
que preservam a liberdade individual.
Em suma, políticas públicas referentes à maconha, ao aborto e ao
casamento homoafetivo, por exemplo, são muitas vezes relacionadas ou ao
orçamento público ou à reputação de seus idealizadores, desencadeando uma
articulação entre o público e o privado. No caso do Uruguai de Mujica não foi
diferente: ao noticiar as propostas de lei, grupos opositores aos projetos de leis,
protestaram baseados em valores cristãos em frente ao parlamento uruguaio
durante a votação das leis.
Na questão do aborto, o tema é visto pelo governo como um problema de
saúde pública, não mais como um ato criminal. O projeto de descriminalização
do aborto, ou ainda, a interrupção voluntária da gravidez no Uruguai vem sendo
pauta de constantes debates legislativos nos últimos 30 anos e teve sua
intensificação a partir de 2008. No século passado, em um curto período (19341938), o Uruguai teve o aborto descriminalizado, mesmo que não nos moldes da
atual lei (n° 18.987), mas a realização da prática abortiva não era considerada
crime dentro do Código Penal naquele período.
A vanguarda uruguaia nas questões sociais é antiga, datando ainda de
meados do século passado, quando o país foi o primeiro a permitir o divórcio por
parte da mulher, ainda na década de 1950. Ao descriminalizar o aborto em 2012
o Uruguai mantém o vanguardismo, uma vez que o único país que tomara tal
medida foi Cuba, na década de 1960, como consequência da Revolução
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Cubana, e não nos moldes da atual lei uruguaia. No caso uruguaio, os princípios
gerais da lei são de que:

O Estado garante o direito de reprodução consciente e
responsável, reconhece o valor social da maternidade, tutela da
vida humana e promove o exercício pleno dos direitos sexuais e
reprodutivos de toda a população, de acordo com o estabelecido
na normativa. A interrupção voluntária da gestação não se
constitui como um instrumento de controle de natalidade
(URUGUAI, Lei n° 18.987, de 22 de outubro de 2012).

A proposta da Lei n° 18.987 vem para revisar o Capítulo IV, artigos 325 e
325b do Código Penal Uruguaio, uma vez que antes da aprovação da lei ele
previa que “a mulher que causar seu aborto ou consenti-lo será punida com
prisão de três a nove meses”, igualmente com o terceiro participante que a tenha
auxiliado, seja “com participação primária ou secundária será punido de seis a
vinte quatro meses de prisão” (RETA, A.; GREZZI, O.; SALOM, C., 2011, p. 578).
A partir da aprovação da Lei n° 18.987, a descriminalização do aborto se
dará desde que o procedimento seja realizado durante as primeiras doze
semanas de gestação, caso posterior a esse período a normativa do Código
Penal Uruguaio permanece vigente (URUGUAI, Lei n° 18.987, de 22 de outubro
de 2012).
Na previsão da lei, todo o procedimento clínico de interrupção da gestação
deve ainda ser realizado por um médico credenciado pelo Estado, que se
encarregará de antes do procedimento encaminhar a mulher a uma equipe
interdisciplinar, composta por um psicológico, um assistente social e um
ginecologista, expondo as consequências do aborto e principalmente oferecendo
alternativas ao aborto, como programas de subsídio por parte do Estado e a
possibilidade de entregar a criança para adoção.
A lei surge também como resultado de reivindicações de grupos
feministas e ONG’s, já que em 2008, quando ocorreu a primeira proposta da lei,
ela foi vetada pelo então presidente Vázquez. Tanto as leis referentes ao
casamento igualitário quanto ao aborto, vêm de um projeto da FA de atender às
demandas da sociedade e assim garantir o direito à liberdade de escolha.
No caso da maconha, a variedade referente à normativa é a denominada
de Cannabis psicoativo, sendo aquela na qual a planta ainda está em sua
14
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florescência (isto é, não prensada e também conhecida como sissemilla). No
caso uruguaio, a planta é modificada geneticamente, o que evita sua
extrapolação fronteiriça e ainda possibilita seu controle e fiscalização por parte
do Estado uruguaio.
A proposta da Lei n° 19.172 de 20 de dezembro de 2013 é clara logo em
seu artigo 1°: estabelecer a normativa jurídica aplicável no que se refere ao
controle e regulação de toda cadeia produtiva por parte do Estado, abrangendo
a importação, exportação, plantação, cultivo, colheita, produção, aquisição,
armazenamento, comercialização, distribuição e uso da Marihuana e seus
derivados em território nacional, com o prazo de cento e vinte dias para entrar
em vigor (URUGUAI, Lei n° 19.172, de 06 de maio de 2014).
Ao aprovar a lei, Mujica fez questão de deixar claro que se tratava de uma
regulamentação e não uma legalização, como muitos meios de comunicação
noticiaram em alguns países, sendo uma tentativa de combate direto ao tráfico,
visto que todas ações anteriores não obtiveram resultados.
Ao tratar da regulamentação a lei estabelece o direito de compra,
consumo e produção da Cannabis, desde que adquirida em estabelecimentos
credenciados com o limite estabelecido de 10 gramas semanais, não
ultrapassando os 40 gramas mensais e em sua variação psicoativa, não podendo
estar prensada. No caso do plantio, também há um limite normatizado e o
indivíduo deve obrigatoriamente estar cadastrado no IRCAA (Instituto de
Regulación y Control del Cannabis), um órgão criado unicamente para esta
finalidade. O mecanismo torna-se responsável pelo credenciamento e
concessão da comercialização para pessoa física ou jurídica da Cannabis
psicoativo em território nacional.
Uma vez que o objetivo da lei é regulamentar e não difundir o consumo
da Cannabis, ela ainda inibe qualquer forma de publicidade pelos meios de
comunicação uruguaios, seja na imprensa escrita, rádio, TV ou cinema. A
inibição por parte do Estado de publicidade dos meios de comunicação expõe o
real objetivo do governo ao criar a lei: combater o tráfico de drogas e seus
impactos diretos e indiretos sobre a sociedade uruguaia, diminuindo os
crescentes índices de violência pelo tráfico identificados no país.
Com o objetivo de controlar a produção e o consumo da Cannabis em solo
uruguaio o governo estabelece juridicamente que todo o processo referente à
15
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planta, como produção, industrialização e distribuição será controlada pelo
IRCCA. Este tem ainda por objetivo:

Promover e propor ações tendentes a reduzir os riscos e danos
associados ao uso problemático da Cannabis, bem como
fiscalizar o cumprimento das disposições contidas na lei e sua
regulamentação, sem prejuízo das competências constitucionais
e legais atribuídas a outros organismos ou entes públicos
(URUGUAI, Lei n° 19.172, de 06 de maio de 2014).

No tocante ao consumo, por sua vez a lei estabelece a mesma normativa
para o tabaco, proibindo seu consumo em locais de uso públicos, fechados,
escolas e hospitais. Com a criação da normativa, o Uruguai torna-se o primeiro
país do mundo a legislar a respeito da Cannabis de forma tão ampla e
principalmente o primeiro a ver a maconha como um problema de segurança
pública, não apenas como uma questão criminal.
As referidas leis acabaram por dar ainda mais visibilidade midiática ao
pequeno país sul-americano. Com tal visibilidade, Mujica acabou sendo
duramente criticado por seu apoio aos projetos. Projetos dessa origem, não
obstante as peculiaridades uruguaias, têm forte impacto na opinião pública,
refletindo muitas vezes na popularidade e diretamente no governo. Em 2015, ao
deixar a presidência, Mujica sai do poder com um índice de aprovação em torno
de 60%. Em suma, nota-se que o foco da gestão de Mujica tem sido o campo
social e as relações regionais, priorizando os valores que o ex-tupamaro defende
de longa data, no entanto sem a solução de outros problemas de pauta pública,
como a questão da segurança, tema que mais tem preocupado os uruguaios nos
últimos anos.
4. Considerações finais

A criação de políticas públicas em sociedades complexas como as atuais
nem sempre é um processo simples, porque eles dependem de uma série de
fatores. Observa-se que nas gestões da FA projetos de considerável amplitude
foram legislados e aprovados pelo Senado uruguaio. Dentre os fatores que
tornaram possível sua aprovação, pode-se elencar três fatores como principais.

16
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O primeiro fator favorável à FA nas duas gestões abordadas neste
trabalho seria a parcela majoritária de cadeiras no Senado e na Câmara dos
deputados, onde a maioria é responsável pelo apoio e pela aprovação dos
projetos em tais instâncias.
O segundo seria referente à tradição democrática e progressista uruguaia,
em que o passado democrático permitiu à FA a aplicação de sua proposta de
governo, mesmo em projetos polêmicos como o casamento igualitário, a
legalização do aborto e a regulamentação da maconha.
Por fim, destaca-se a “novidade” que a FA representa no cenário político
uruguaio, onde mesmo tendo sua criação em 1971 e já há 10 anos na
Presidência da República, não possui o desgaste histórico-metodológico que os
partidos tradicionais possuem devido à sua idade.
É nesse cenário que a FA consolida-se enquanto partido político, ainda
que tanto Vázquez quanto Mujica tenham recebido críticas durante suas
gestões, a coalizão partidária ainda mante-se efetiva na angariação de votos.
No caso particular de Mujica, seu apoio aos projetos polêmicos podem
também contribuir direta ou indiretamente para o debate de tais temas em países
vizinhos a longo prazo.
Embora a esquerda uruguaia tenha chegado ao poder somente em 2005,
o processo de construção de uma identidade de esquerda é antigo, resultado na
legitimação de minorias, realização de acordos e empasses. As ações realizadas
pelos presidentes frenteamplistas é resultado da ampla participação da coalizão
ao longo dos anos no processo de redemocratização do Uruguai.
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RESUMO
O presente trabalho orienta-se no sentido de empreender uma análise acerca das
correntes teóricas que versam sobre a origem e o desenvolvimento do Estado de Bem
Estar Social, cuja centralidade são os partidos políticos e seus processos na proposição e
execução de políticas sociais no interior da complexa estrutura burocrática do Estado.
Para tanto, a análise ocorrerá tendo como ponto de partida o artigo da autora Marta
Arretche sobre “emergência e desenvolvimento do Welfare State: teorias explicativas”
com foco na argumentação de que o Welfare State é produto de circunstâncias históricas
específicas de estruturas estatais e instituições políticas, trazendo a contribuição de
autores como: Max Weber , Theda Skocpol, Esping-Andersen. Para nortear a discussão
serão levados em conta, dados estatísticos relacionados ao investimento dos recursos
destinados a politicas sociais especificamente para geração de renda e combate a
pobreza na capital baiana, tendo como o foco da análise o atual programa do governo do
Estado, o Vida Melhor Urbano, criado e mantido com o governo petista dos últimos oito
anos na Bahia somando-se a mais quatro anos de gestão petista, sob direção de Rui
Costa.
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INTRODUÇÃO
A definição sobre “O Estado de Bem Estar Social” não é limitada a uma única vertente
teórica. Diversos autores apontam o mesmo como derivado do processo de
industrialização, fruto da preponderante força econômica capitalista, de processos
políticos de mobilização da classe trabalhadora, da relação entre o capital e o trabalho
organizado, entre outras possibilidades de interpretação deste fenômeno, portanto, muitas
são as vertentes relacionadas a origem e desenvolvimento do Welfare State, em análise
conduzida por Marta Arretche em seu artigo “Origem e desenvolvimento do Welfare State:
teorias explicativas” a autora, traz uma linha de argumentação sugerindo que o Welfare
State é produto de circunstâncias históricas específicas de estruturas estatais e
instituições políticas, trazendo a contribuição de autores como: Max Weber ,

Theda

Skocpol, Esping-Andersen. Portanto instituições políticas e partidos teriam um papel
central no jogo decisório e na implantação efetiva das políticas públicas que seriam
interessantes para os mesmos, no processo de legitimação e consolidação do partido no
cenário das decisões. Sendo assim, pretende-se expor a partir desse artigo como as
variáveis relacionadas ao gasto social e partido político, a agenda partidária e a
centralidade de determinadas políticas, além do caráter de mobilização de organizações
da sociedade civil ligadas a certos partidos podem servir de mola propulsora para a
efetivação de certas politicas públicas. Nesse sentido, o artigo trará por meio do
levantamento de dados estatísticos e sua relação com a teoria, como o governo petista na
Bahia nos últimos oito anos, orientou seus gastos para ações de geração de renda e
combate a pobreza na capital baiana, ações que poderão ter continuidade sob a atual
gestão do governador também petista Rui Costa. Para tanto, o objeto de estudo escolhido
foi o programa Vida Melhor, pois sua criação está vinculada a gestão política do partido
dos trabalhadores e sua atuação na secretaria de desenvolvimento social e combate a
pobreza. Os aspectos metodológicos do trabalho compreenderam na análise do artigo de
Marta Arretche como fio condutor da discussão, agregando a contribuição de outros
autores presentes no texto, entre outras referências, esse processo de construção da
análise com base nos autores presentes no artigo compunham a revisão bibliográfica para
abordagem do tema. Além disso, em visita a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Combate a Pobreza no dia 22 de janeiro deste ano, no setor que congrega informações e
realiza a gestão do programa Vida Melhor, se pode obter documentos institucionais,
revistas da secretaria, projeto editorial, entre outras publicações e documentos que
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auxiliaram no aprofundamento do estudo sobre o programa. Houve também a busca, por
meio do acesso ao portal da transparência do estado da Bahia, vinculado a Secretaria da
Fazenda,

dos

gastos

relacionados

ao

programa,

e

pesquisa

no

portal

da

Superintêndencia de Estudos Econômicos e sociais da Bahia sobre a avaliação do
rendimento da população na Pesquisa Nacional de Amostra por Domícilio, no ano de
2013. Sendo assim, essas foram as fontes de pesquisa utilizadas para a construção deste
artigo, cuja revisão bibliográfica, dados estatísticos e análise dos documentos públicos
permitiram tecer a análise proposta.
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O FIO CONDUTOR DA ANÁLISE
O artigo da autora Marta Arretche sobre a emergência e desenvolvimento do Welfare
State, é interessante para compreender as principais correntes explicativas desse
fenômeno. Diversas maneiras de conceber a origem do Estado de Bem Estar Social são
abordadas, de modo que ficam claras a centralidade das argumentações economicistas,
políticas e sociais. Uma das correntes explicativas versam sobre a relevância das
circunstâncias históricas, estruturas estatais e instituições políticas. A argumentação inicia
trazendo a explicação sobre o que é o neoinstitucionalismo, ou seja, como os autores
dessa corrente interpretam a emergência desse Estado. A compreensão geral é de que a
natureza, capacidade e estrutura das instituições do Estado são basilares no
entendimento da emergência e desenvolvimento do Welfare State. O pressuposto dessa
questão encontra-se na contribuição da tradição Weberiana de que o Estado é autônomo
em relação a sociedade civil, no sentido de que as ações das burocracias públicas não
necessitam ser um reflexo do que é proposto pela sociedade civil. Conforme apresentado
por Bianchi (2014),

contribuições posteriores de Weber, reedições e interpretações

aprofundaram o conceito de Estado.
Na publicação Ensaios de Sociologia, Max Weber (1982, p. 98), define o Estado da
seguinte maneira: “Hoje, porém temos de dizer que o Estado é uma comunidade humana
que pretende, com êxito, o monopólio do uso do uso legítimo da força física dentro de um
determinado território. Bianchi(2014), expõe o aprimoramento do conceito Weberiano, que
insere um elemento metodológico para compor a noção referida :
“Para outros fins e conhecimento (por exemplo jurídicos) ou de finalidades
práticas, por outro lado, pode ser conveniente e mesmo inevitável tratar de
determinadas funções sociais(“Estado”, “cooperativa”, “sociedade por ações”,
“fundação”) como se fossem indivíduos (por exemplo, como detentores de direito
e deveres ou como agentes em ações juridicamente relevantes. Para a
interpretação compreensível das ações pela Sociologia, ao contrário, essas
formações nada mais são do que desenvolvimentos e concatenações e ações
específicas

de

pessoas

individuais

,

pois

só

estas

são

portadoras

compreensíveis para nós de ações orientadas por um sentido”.(Weber ,
1999,v.1,p.9 apud Bianchi, 2014).
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Para o autor, essa abordagem é interessante pois o conceito de Estado figuraria como
uma relação de dominação de homens sobre homens, ele estende sua análise acerca do
conceito de Estado comparando as noções de 'comunidade humana' e 'associação
política' trabalhados por Weber, não nos interessa aqui expor todos os pormenores da
discussão referente a profundidade do conceito de Estado em Max Weber, mas analisar a
sua

contribuição

na

concepção

neoinstitucionalista

do

Welfare

State,

o

que

especificamente, neste caso , se aplica às burocracias públicas, vistas enquanto variável
independente.
O argumento institucionalista exposto por Arretche(1995), é pontuado pela autora Ann
Shola Orloff , evidenciado que:
“ (...) os institucionalistas argumentam que a capacidade estatal (state capacity)
para planejar, administrar e extrair recursos é uma pré-condição para a emergência
de modernos programas sociais, tais como pensões e seguridade social, e que o
contexto institucional -- o caráter, capacidade e estrutura do Estado e das
instituições políticas -- afetam as orientações, capacidade e organização política
popular e das elites e, portanto, a formação de coalizões políticas entre as classes."
(Orloff, 1993:83) (tradução da autora)

O debate sobre as burocracias públicas se insere na peculiaridade da sua natureza, em
ter interesses próprios e pelo fato da sua fixação se dá em condições históricas
específicas, em Economia e Sociedade, Max Weber aponta que a forma da burocracia
pública se fixou no capitalismo avançado e que seu embrião encontrava-se na Idade
Média. Um elemento interessante é o que Weber trata a respeito das hierarquia de
cargos, há uma fiscalização das atividades de um inferior até se chegar ao superior, mas
constitui a regra o inferior se ocupar das tarefas do seu superior, e isso em qualquer
organização, do Estado, empresa privada até partidos políticos.
O segundo pressuposto analítico levantado por Arretche (1995 ,p. 53), é: “as estruturas
institucionais do Estado, tais como se conformaram historicamente em cada país,
influenciam a formação e o desenvolvimento dos interesses e das modalidades de ação
dos grupos da sociedade civil. ”
Por isso, segundo a autora os ideólogos da linha neoinstitucionalista criticam a noção da
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emergência do Welfare State a partir da luta de classes, em resumo, conforme esta última
vertente de pensamento poderia se pensar que as políticas sociais surgem caso os
partidos vinculados a determinadas classes estivessem no poder e reclamassem as suas
necessidades em razão do lugar que ocupam.
Após realizar esta exposição, Marta Arretche, apresenta os argumentos organizados por
Theda Skcopol e outros autores, sobre a emergência do Welfare State, é fundamental
pontuar que para a autora o foco da explicação está no “papel das burocracias estatais e
dos reformadores sociais”(1995, p.54). Um elemento trazido pelo autor Bianchi(2014,
p.97), diante da análise da centralidade da burocracia em Weber afirma que: “no Estado
moderno, a burocracia governa, pois o poder é exercido na rotina da administração.”,
ressalta-se aqui a diferenciação posta pelo autor com relação ao homem de Estado que
possuiria uma qualidade empreendedora e o homem da rotina administrativa que apenas
cumpriria as tarefas que lhe foram ordenadas, esse ponto da explicação de Bianchi
retomaremos mais adiante este ponto da explicação.
Na condução desta análise, cabe agora expor, as premissas levantadas por Theda
Skcopol e realizar a sua correlação com o histórico institucional do programa Vida Melhor
Urbano, uma ação do governo do Estado da Bahia, implantada desde 2011 que versa
sobre a redução da pobreza por meio do apoio ao trabalho para geração de renda,
inserida no âmbito do plano Brasil Sem Miséria, uma política social criada no governo
Lula.
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2.0 PREMISSAS DE THEDA SKCOPOL E SURGIMENTO DO PROGRAMA VIDA
MELHOR.
A primeira premissa levantada por Theda Skcopol diz respeito ao conceito de policy
feedback e da centralidade das burocracias públicas na condução das reformas sociais.
Neste primeiro ponto é dada importância ao processo de aprendizagem dos formuladores
das políticas em relação a políticas anteriores já estabelecidas. “Essa aprendizagem
ocorre no âmbito da opinião pública e dos partidos políticos” ( ARRETCHE, 1995, p. 55).
As origens do programa Vida Melhor Urbano, que será aprofundado, está na elaboração
do plano Brasil Sem Miséria, criado no governo : “Em 2 de junho de 2011, o Governo
Federal lançou, por meio do Decreto nº 7.492, o Plano Brasil Sem Miséria (BSM) com o
objetivo de superar a extrema pobreza até o final de 2014.”(BRASIL,2015). No governo de
Dilma Rousseff(2011-atual), sucessora de Lula(2003-2010), ambos do partido dos
trabalhadores, a sequência de políticas sociais organizadas por este, tomaram um
contorno mais abrangente e organizado pela presidenta, ao estabelecer o plano Brasil
Sem Miséria.
Seu objetivo é diminuir desigualdades por meio do estímulo ao crescimento com
distribuição de renda na perspectiva da inclusão social. Conforme publicação sobre os
resultados do plano, “o governo Federal se une a sociedade para erradicação da extrema
pobreza”(PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, pág. 4). Logo, Estado e sociedade são
responsabilizados pela tarefa de erradicar a pobreza, nesse sentido para eliminação dos
problemas sociais, a sociedade tem papel protagonista junto ao Estado.
O plano é organizado em três vertentes principais: para garantir a renda, para realizar o
acesso a serviços públicos e inclusão produtiva. Nesse sentido esse último eixo se orienta
para : “ aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda,
tanto na cidade quanto no campo”(PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, p. 4).
Muitos trabalhos analisaram as políticas sociais no governo de Fernando Henrique
Cardoso(1995-2002), principalmente as de combate a pobreza, para apontá-las como as
originárias das outras políticas que ganharam grande notoriedade e sofreram expansão
no governo Lula, não pretendo aqui esgotar a seguinte questão: as principais políticas
sociais de combate a pobreza nos governos Lula e Dilma, passaram pelo processo de
aprendizagem

política,

denominado

de

policy

feedback?A

análise

dos

textos

impulsionaram esta indagação. Mas cabe aqui orientar o trabalho para compreender se
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este processo ocorreu no âmbito do governo da Bahia, nas políticas de combate a
pobreza, a partir da avaliação dos índices de redução da pobreza.
Como expresso, vale destacar que dados específicos a respeito do programa Vida Melhor
Urbano, são difíceis de encontrar por se tratar de um programa recente e com dados
oficiais escassos. Portanto, partiremos dos índices de redução da pobreza e pobreza
extrema. Os anos do governo de Jaques Wagner foram de 2007 até 2014, os dados
avaliados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), a partir da
Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), versam sobre os índices de redução de 2007 a 2013, pois ainda não
foram analisados os dados da PNAD de 2014.

A elaboração acima contempla a maior parte dos anos do governo petista dos últimos oito
anos. Vê- se que na tabela 1, a pobreza urbana foi reduzida, os números apontam que os
índices foram de 17% da população em condição de pobreza e caiu para 7,1%, mesmo
com a evolução do número de pessoas na área urbana, a pobreza foi inversamente
proporcional a este aumento. Na tabela 2, que trata da extrema pobreza - conforme os
critérios pessoas extremamente pobres são aquelas cujo rendimento domiciliar per capita
mensal é maior ou igual a R$ 0,00 e menor ou igual a R$ 70,00 – as pessoas nessa
condição foram de 7,0% na área urbana caindo para 4,7%, todos os números apontam
queda dos índices de pobreza e extrema pobreza por domicílio pesquisado na Bahia.

Anais II Encontro PDPP - Página 245

Houve uma redução real da pobreza e extrema pobreza nos anos da gestão do governo
petista na Bahia, não cabe aqui realizar comparação com governo dos anos anteriores,
mais sobretudo, dar enfoque aos números da gestão em que o programa Vida Melhor
Urbano nasceu.
Realizou-se

uma

busca

sobre

os

dados

referentes

aos

recursos

destinados

especificamente ao programa Vida Melhor, pelo Governo Federal, no portal da
transparência para os anos de 2007 e 2014, porém não foram encontrados registros, isso
pode ter ocorrido pois ali estão apenas recursos cadastrados pelos entes a que se
destinam no sistema integrado de manutenção financeira do Governo Federal (SIAFI).
De todo modo, no portal transparência Bahia, da secretaria da fazenda do Estado, existe
o registro de gastos com o programa Vida Melhor, encontram-se números dos anos de
2012 até 2014, em 2013 não foram encontrados registros de repasses destinados ao
programa. Como evidenciado abaixo:
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Através das tabelas é possível notar elevação dos valores que foram orçados para serem
destinados ao programa Vida Melhor desde o ano de 2012, os valores liquidados dos
anos de 2012 e 2013 apresentam pouca variação em termos absolutos, em 2014 o
recurso liquidado foi maior do que os anos anteriores. A porcentagem dos recursos reais
que foram desembolsados para realização das atividades atingiu em 2012 , 76,86%, em
2013 os números apontam 58,32%, sinalizando uma queda expressiva, e em 2014
seguindo a mesma direção do ano anterior, há uma queda e a porcentagem do realizado
é de 50,7%, é importante que hajam sobras da porcentagem dos recursos realizados. Nas
análises acima, se conclui que a pobreza foi reduzida, e os recursos destinados ao
programa foram em ordem crescente, mas para saber se houve policy feedback com
relação ao programa estudado, parte-se para o segundo ponto da argumentação do texto
que serve como fio condutor dessa análise.
O segundo ponto, diz respeito ao grau de insulamento burocrático, ou seja, “ a
capacidade das burocracias formularem e implementarem políticas públicas, de forma
mais ou menos autônoma das pressões societais” (ARRETCHE,1995 , p. 55). Nesse caso
específico trataremos sobre de que maneira o programa Vida Melhor Urbano foi
implantado no governo de Jaques Wagner (2007-2014), ganhando continuidade com a
atual gestão de Rui Costa ( 2015 – atual).
O primeiro passo, é contextualizar a secretaria responsável pela gerência do programa,
segundo consta em um projeto editorial feito para um jornal local sobre as ações da
mesma, período em que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza
estava sob direção de Moema Gramacho(PT), a secretaria foi criada em 2007 no intuito
de promover o acesso a direitos sociais de pessoas em “situação de risco e
vulnerabilidade, para superação da pobreza”, sob responsabilidade dos programas sociais
ali desenvolvidos. Uma das metas da secretaria exposta nesta publicação é ser “a
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principal indutora do processo de universalização da proteção social básica e especial,
erradicação da extrema pobreza e de redução de 50% da pobreza e da insegurança
alimentar e nutricional” (SEDES,2013, p. 3).
Entender o porquê da criação do programa é importante no sentido de clarificar se as
burocracias públicas, lê-se secretaria do Estado criou o mesmo de forma relativamente
autônoma das pressões societais, entende-se esta última por pressões de organizações
da sociedade civil, movimentos sociais, e etc. Nas publicações institucionais o programa
foi criado em 2011, no exercício do primeiro ano do segundo mandato do governador
Jaques Wagner, na Bahia. O objetivo do programa dentro do eixo de inclusão produtiva,
inserido no plano Brasil Sem Miséria é contribuir no fomento a empreendimentos
individuais e familiares da economia informal.(BAHIA, 2012; SEDES, [s.d]).Em outro
documento, os objetivos expostos sobre o programa são ampliados:“ a)articular a
inserção de trabalhadores no processo de qualificação, a partir dos programas Estaduais
e Federal (PRONATEC), com vistas a uma maior capacidade de inserção no

mercado

formal de trabalho para os membros dos núcleos familiares atendidos;b) buscar integrar e
coordenar ações voltadas a inclusão socioprodutiva das pessoas em situação de pobreza,
junto aos municípios, Governo Federal e à sociedade civil;c)integrar outras políticas de
governo como acesso à saúde, educação, assistência social e segurança alimentar
buscando potencializar os resultados do Vida Melhor;d)estimular o empreendedorismo , a
produção e a comercialização, possibilitando ampliar a renda familiar pelo trabalho”
(SEDES, [s.d], p. 35).
Seu público são as pessoas inseridas no cadastro único (CadÚnico), que estejam na faixa
de idade entre 18 e 60 anos e com renda de até meio salário mínimo, a ação é
direcionada para: “ trabalhadores sem carteira assinada, autônomos sem previdência,
desempregados, trabalhadores de empreendimentos populares, povos e comunidades
tradicionais”(BAHIA, 2012, p. 28).
Para que seus objetivos sejam cumpridos, um equipamento público relevante para
sustentar essas ações são as UNIS(unidades de inclusão socioprodutiva), até o ano de
2012 cinco UNIS foram estabelecidas, quais sejam: Nordeste de Amaralina|Calabar, a
Salvador Norte nos bairros da Paz, Itapuã e São Cristovão, a Unis Subúrbio, Lauro de
Freitas e Camaçari e a de Feira de Santana.
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Segundo consta em publicação essas UNIS constituem-se no pioneirismo do serviço
público de assistência técnica a empreendimentos informais no Brasil. Esses serviços
fazem estudos de viabilidade econômica e acompanhamento no acesso ao microcrédito,
e acesso a outros serviços além de equipamentos de trabalho por meio de fundos
solidários.(BAHIA,2012).
O público que trabalha é formado de técnicos e agentes que acompanham
processualmente os empreendimentos, os agentes fazem parte dos próprios bairros, e
existem os consultores internos que estão em cada Unis. (BAHIA, 2012,p. 28).
Retomando o ponto tratado por Bianchi(2014,p.97), apontando diferenciação entre o
homem de Estado e o da rotina administrativa, o primeiro por possuir uma qualidade
empreendedora e o segundo por executar o que está estabelecido, indicando
normatividade da sua ação. Pode-se fazer o seguinte paralelo, os técnicos das UNIS são
responsáveis por acompanhar e assessorar os empreendimentos e empreendedores que
precisam de assistência, ou seja, executam uma tarefa sob sua responsabilidade,
cumprem seu papel na rotina administrativa da política, o papel do secretário que implanta
a política é segundo essa perspectiva de qualidade empreendedora, apesar de que ali se
trava especificamente do chefe de Estado, todavia este último ator social está muito mais
vinculado a tecer e manter relações políticas do seu interesse, bem como propor ações
para serem executadas por outrem.
Conforme consta na publicação sobre as ações do programa, foram atendidos 13.230
empreendimentos em Salvador, Região Metropolitana de Salvador e Feira de Santana.
(BAHIA,2012). No ano de 2012, o coordenador do programa era Ailton Florêncio, ele
afirmava que o programa fortalece as ações inseridas no plano Brasil Sem Miséria, por
meio da ampliação da produção e da renda das famílias, fortalecendo as ações no setor
da economia informal e não promove a inserção forçada em programas de ação formal.
No caderno de ações em Salvador(BAHIA,2014), afirma-se que, foram realizados de
2006 a 2013 nas Unis Nordeste de Amaralina, Salvador Norte e Subúrbio um total de
5.357 atendimentos a empreendedores populares e família. Outra informação
complementar é que o programa está sob os olhos do Governo Federal para ampliá-lo por
todo o país, o que pode indicar uma expansão no Estado também, além de Senhor do
Bonfim e Vitória da Conquista onde suas ações já ocorrem.
Pela corrente neoinstitucionalista, retomando o segundo ponto referente ao insulamento
burocrático,

da autonomia das burocracias públicas implementarem suas políticas, o
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programa tem por objetivo atender a empreendimentos da economia informal,
empreendedores e suas famílias. Um ator social do público alvo do programa são os
empreendimentos da Economia Solidária, o movimento de Economia Solidária tem no
Fórum Baiano de EcoSol, uma importante ferramenta para levar demandas ao poder
público e acompanhar sua execução, em carta do movimento de Economia Solidária da
Bahia, da V Plenária Nacional de EcoSol, do ano de 2012, um dos pontos da carta é a
garantia de políticas públicas com recortes de gênero, étnicos -raciais, sabe-se que o
público alvo do programa Vida Melhor são a população pobre, negros e mulheres cujo
perfil está inscrito no cadastro único do Governo Federal, as mulheres negras em
Salvador e RMS são maioria em postos de trabalho da economia informal, a carta ainda
afirma a necessidade de desburocratização do Estado e independência das suas políticas
conjugada com a sobrevivência dos segmentos atendidos.
Baquero(2008) em um trabalho conduzido para analisar a relação da cultura política
brasileira com a democracia formal expõe que, a lógica do mercado e as demandas
sociais de maior participação na política são incompatíveis, isto leva o Estado a ser
“incapaz de criar uma relação congruente entre os formuladores das políticas públicas e
os recipientes de tais políticas”(p. 386) O ponto de vista do autor está orientado para o
debate sobre a cultura política, mas chama atenção este último ponto da incongruência
entre formuladores e aqueles que recebem as políticas pela parca participação, não se
aplica no caso do programa estudado, se tomarmos o ponto da análise da carta do
movimento de EcoSol e suas demandas bem como a que se pretende o programa, a
participação acontece quando as demandas foram levadas para o governo do Estado e
ações coincidem com os interesses.
Se tomarmos a SEDES, enquanto um órgão da burocracia pública, esse programa foi
desenvolvido com vistas atender o objetivo de redução da pobreza, preexistente na esfera
federal, conjugada com as peculiaridades da cidade de Salvador e Região Metropolitana,
pelo crescimento no setor de serviços nos últimos anos, e presença maciça de mulheres
negras neste setor. Portanto, não se pode falar de total autonomia na construção do
programa, mas de interrelação com fatores de ordem interna( necessidades da cidade, da
população, dos movimentos sociais , principalmente que englobem a questão do trabalho
informal, desde os microempreendedores até a Economia Solidária) e fatores de ordem
“externa” (continuidade de um plano nacional de erradicação da pobreza e da miséria,
continuidade do perfil de políticas aplicadas no âmbito nacional pois se tratava do mesmo
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partido político). Não há um alto grau de insulamento burocrático no processo de
implantação deste programa.
A análise acima relaciona-se a terceiro e último ponto da abordagem da autora, que trata
da identidade das burocracias públicas, cujos poderes estão relacionados a formação
peculiar de cada Estado, e ao processo de democratização|burocratização. Afirmando que
possivelmente, a liberalização do voto anterior a consolidação de estruturas burocráticas
reduz o grau de insulamento burocrático, porque os partidos políticos utilizam os recursos
do Estado como moeda de troca, isso não ocorreu na Europa por existirem monarquias
constitucionais anteriores ao sufrágio universal. Se tomarmos esse item para avaliar,
feitas todas as ressalvas por ser um ponto de análise muito amplo, e aplicando-a no caso
específico estudado, o Brasil “iniciou” a sua democratização no ano de 1988 e uma das
demandas atendidas foi o sufrágio universal, então tanto a democratização quanto a
liberalização do voto universal ocorreram concomitantemente. Sendo assim, a análise se
conduz da seguinte maneira: se o partido está ocupando o poder em âmbito nacional, e
estadual, já no seu processo pós eleitoral, utiliza-se como moeda de troca por exemplo, o
fato de que serão nomeados secretários ocupando seus postos com a mesma vinculação
partidária, por exemplo na sucessão de Moema Gramacho dirigente da SEDES para dar
lugar a Paulo Cezar Lisboa que ocupava a secretaria de relações institucionais no
governo Wagner e continua ocupando seu posto de secretário, essa afinidade política e
institucional permite a entidades da sociedade civil que possuem afinidade política,
questionar algumas concessões e pautar suas demandas, pois o voto será basilar na
condução da resposta a essas necessidades.
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3.0 CONCLUSÕES
A análise em curso inclina-se para os principais argumentos da linha neoinstitucionalista,
para Ann Shola Orloof (1993) apud Arretche (1995) :
“Tentando

incorporar

institucionalistas

as

argumentam

contribuições
que

das

mudanças

demais

correntes,

econômicas

e

os

neo-

demográficas,

mudanças ideológicas e pressões políticas do movimento popular tiveram impacto
na origem dos modernos sistemas de provisão de serviços sociais, mas seus efeitos
ocorreram no interior de estruturas institucionais e políticas específicas. Tais
dimensões do Estado e do sistema político condicionam decisivamente o timing e o
caráter das políticas sociais implementadas, dado que é no interior destas
estruturas que as políticas são formuladas e "aprovadas" ”(p. 57).

Ampliada a noção das burocracias que passam a ser tanto eleitas quanto indicadas,
reiterada a centralidade da formação histórica do Estado Nacional para observar a
peculiaridade das estruturas políticas(estatais e partidárias), além do que “ as formas
históricas de interação entre estrutura estatal e instituições políticas explicam a natureza
das instituições presentes e, finalmente, iv) a forma pela qual tais estruturas condicionam
as identidades, objetivos e capacidades dos grupos sociais envolvidos na formulação de
políticas passa a ser relevante.”(ARRETCHE, 1995, p.56)
A formação do Estado nacional tem um papel central na análise dessa corrente
ideológica, porque o sistema de provisão de serviços sociais de cada país deriva também
da sua formação histórica particular . Esse Estado Nacional, visto enquanto variável
independente, se formou por motivos de ordem externa, bem como do processo de
consolidação

das

burocracias,

“ela

condicionará

o

caráter

das

instituições

políticas”(ARRETCHE, 1995 p. 59). O processo de formação do Estado brasileiro é muito
amplo, mas vale aqui reafirmar o fato de que se trata de um país de democracia recente,
e com isto agregam-se as especificidades do caso, tal como cultura politica cujos valores
clientelísticos ainda perduram.
Para Baquero (2008), “dentro do modelo de desenvolvimento transnacionalizado, essas
democracias coexistem com práticas políticas tradicionais”(p. 385). No Brasil, os valores
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clientelistas, patrimonialistas, personalistas coexistem com uma estrutura política
burocrática, o uso do voto como moeda de troca para acesso facilitado a serviços públicos
e benefícios, a rede de relações pessoais que permitem agilidade em atividades
dependentes da administração pública , a disputa de poder e favoritismo na arena política,
ainda são praticados.
O segundo elemento do texto, relaciona-se também com a questão dos interesses dos
grupos e o acolhimento destes interesses enquanto políticas públicas, denomina-se
contexto institucional:
“o conjunto das organizações estatais e partidárias, e dos procedimentos políticos
existentes em um determinado momento histórico. Em outras palavras, a natureza
e a forma das instituições estatais e partidárias, tal como existentes no momento
históricos sob análise, estabelecem os limites e as possibilidades para a ação
política dos atores interessados na aprovação e implementação de uma
determinada proposta de inovação institucional. Esta combinação de elementos tem
resultados decisivos sobre a natureza das policies, ou, dito de outro modo, sobre os
resultados das decisões políticas. (ARRETCHE, 1995, p. 59)

Dessa maneira, se tomarmos mais uma vez o programa Vida Melhor enquanto o objeto
de estudo, depreende-se da análise acima que, as suas limitações e possibilidades
vinculam-se a configuração das instituições estatais e partidárias, como são hoje. A
manutenção dessas formas garantem resultados similiares durantes os anos em que se
conservem o partido dos trabalhadores nos poderes federal e estadual, bem como a
existência das UNIS relativas ao programa estudado.
Os mecanismos institucionais são fundamentais para a compreensão das próprias
políticas, segundo Arretche(1995), uma certa política é resultante da ação de grupos que
gostariam de consolidá-la em um dado contexto.Por isso, a relação dos grupos e seus
interesses, e a possibilidade das suas necessidades promoverem a existência de políticas
que atendam aos mesmos, é um aspecto que necessita ser examinado. Arretche (1995, p.
60):
“Para Skocpol (1992), o sucesso de uma determinada inovação política depende,
de um lado, da existência de uma coalizão política inter-classes sob liderança de
elites burocráticas e partidárias e, de outro lado, da adequação de suas formas de
ação política com o contexto institucional vigente em um determinado país no
momento histórico sob análise.”
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Se para Skocpol o contexto institucional que vigora no país é importante, o seu momento
histórico não o é menor. No país vive-se momento histórico diferenciado em termos
econômicos e políticos principalmente no tocante a imagem do partido dos trabalhadores
e sua condução política, apenas a análise de mais quatro anos do programa Vida Melhor
na gestão do governador Rui Costa, apontarão se houve e de que natureza foram as
incidências históricas atuais.
O terceiro elemento, que já foi apontado em análise anterior é o policy feedback ,
introduzindo o fator cultural e ideológico como influenciável do discurso político, que por
sua vez sofre influencia das políticas existentes. Para Theda Skcopol apud Arretche
(1995, p. 60,61), as políticas existentes passam pelo seguinte processo:
“Estas conformam o entendimento dos problemas a serem solucionados,
conformam os interesses a serem preservados ou destituídos e, sobretudo,
conformam as capacidades institucionais de ação das burocracias. É deste modo
que as políticas sociais previamente estabelecidas afetam a ação política
subseqüente.[...]Em outras palavras, as políticas pré-existentes influenciam o
debate político, a formação de coalizões e o desenvolvimento de capacidades
administrativas específicas; estas são decisivas na moldagem das características da
inovação institucional, seja do ponto de vista do conteúdo das políticas propostas,
seja na conformação das coalizões políticas de apoio e oposição a tais inovações. ”

Tomando esse elemento introduzido no conceito de policy feedback, o programa Vida
Melhor nos próximos quatro anos sofrerá algum nível de alteração pois novos interesses
estarão em jogo ou velhos interesses serão mantidos, conformados a capacidade de ação
e atenção da SEDES ao mesmo. O valor ideológico implicado neste programa , no
tocante a centralidade de indivíduos e grupos da economia informal tende a influenciar o
discurso político e a formação como evidenciado acima de coalizões político-partidárias
de apoio ou oposição.Diante das analises expostas acima, o objetivo foi tratar a última
vertente explicativa no artigo da autora Marta Arretche sobre a emergência e
desenvolvimento do Welfare State tendo como objeto de estudo o programa Vida Melhor.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende analisar a influência do Partido Republicano
Português na formulação de políticas públicas em Portugal. Presente desde a
derrubada do regime monárquico até a consolidação do novo governo, este
agrupamento acabou por tornar-se quase hegemônico no policymaking do país.
Apesar disto, governava seguindo os interesses de não mais que alguns milhares de
adeptos, ignorando a realidade de outros cinco milhões de pessoas. Assim, através
deste caso histórico, pode-se demonstrar como o todo de um partido político, mais
que seus atores, pôde controlar as políticas públicas de um regime dito democrático.

A ASCENSÃO DO PARTIDO REPUBLICANO PORTUGUÊS
O 5 de outubro de 1910 ficou marcado na memória dos portugueses
como a data que finda o período monárquico. Desde as revoluções liberais do XIX,
os monarcas lusos não mais eram dotados do poder absoluto de outrora quando, ao
jurar a constituição, deram início a uma Monarquia Constitucional. Ainda assim
foram capazes de impor algumas de suas vontades, além de exercer controle sobre
a gestão das pastas governativas, contribuindo para uma desestabilidade política e
estrutural do país (MARQUES, 1980).
O auge desta crise do sentimento nacional para com seu governo se deu
em 1890, com o Ultimato britânico. O fato consistiu em uma nota entregue ao
ministro dos Negócios Estrangeiros português, pelo embaixador de Inglaterra em
Lisboa, exigindo que Portugal retirasse sua expedição militar na África Oriental, que
atacara alguns indígenas protegidos pelos ingleses (RAMOS, 2001, p. 40). O
governo, dando-se por vencido em sua tentativa de expandir sua soberania colonial,
mandou retirar a expedição (WHEELER, 1985, p. 56). A questão, de ordem interna e
externa, envolvia muito mais que afronta militar, era um golpe da então aliada, que
feria a soberania lusitana e toda a ideologia colonial de “destino nacional”
(TEIXEIRA, 1987).
Seguiram-se ao fato anos de administrações pouco populares, aliadas a
recorrentes crises econômicas e sociais. Perante o cenário, a monarquia da viragem
do século passou a sofrer uma crise de legitimidade nos setores intelectuais e
econômicos de Portugal, permitindo que o movimento republicano começasse a se
ocupar desta lacuna (MÓNICA, 1987). Os partidários do fim do regime ganharam
aliados aos quatro cantos da nação, tendo tido sua maior representação e base
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política nos grandes centros urbanos. Após diversos embates e conspirações, em
1908, um grupo de Carbonários – organização radical ligada aos republicanos –
executou o então rei, D. Carlos, e o príncipe-herdeiro, D. Luís Filipe. O regicídio
poupou apenas o jovem D. Manuel, até então segundo nome na linha de sucessão 1.
Era um golpe na monarquia que, apesar de causar uma comoção inicial e até certa
simpatia da nação para com as perdas da família real, acabou por não ser o
bastante para recuperar o prestígio de outros tempos (WHEELER, 1985, p. 60-61).
O ocorrido não impediu o avanço da “republicanização” no espaço político
nacional (WHEELER, 1985, pp. 48-62). As fileiras do Partido Republicano Português
(PRP) agregaram o contingente de insatisfeitos com o regime monárquico.
Difundiram, através da propaganda, a crença de que as mudanças de ordem política
significariam a resolução das tantas questões que afligiam a nação (WHEELER,
1985, p. 48-62). As tensões nacionais tomaram dimensão e acarretaram em uma
série de batalhas e protestos, localizados majoritariamente em Lisboa, resultando na
alteração do sistema político vigente. D. Manuel II foi destituído e foi implantada a
República em Portugal.
Portanto, conclui-se que mesmo na contramão do resto da Europa, o
republicanismo soube encontrar um meio de se introduzir e perseverar no cenário
político nacional. A situação de Portugal remetia à crise em todas as suas esferas.
Esse contexto abriu espaço e os militantes e políticos do PRP oportunamente
ascenderam – mesmo com algumas dificuldades – através de uma forte máquina de
propaganda. O país necessitava de uma utopia, algo de messiânico, que se
apresentasse como a solução para os problemas nacionais e os velhos partidos
monárquicos já tinham suas imagens desgastadas devido aos recorrentes anos de
crise. Assim surgiu o Programa ou “Manifesto Republicano”, que apresentava uma
dicotomia política, colocando a mudança de regime como a única oposição possível
para os desmandos dos monárquicos. Seja por aparente falta de opção ou por
identificação com os ideais propostos, restou aos descontentes com os rumos do
governo português se aliar ou simpatizar com os republicanos. O fato é que Portugal
precisava de novos rumos, o que o colocava mais perto da ideia de Salvador,
mitologia política apontada por Girardet e possivelmente identificada com a imagem
republicana na primeira década do século XX:

1

Cf. RAMOS, Rui, D. Carlos. Lisboa: Ed. Temas e Debates, 2008.
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[O Salvador é] uma autoridade, e aí está o essencial, que não é mais
considerada como suspeita, desprezível ou opressora, que significa,
ao contrário, adesão, comunhão, fé militante e conquistadora. Uma
autoridade que não é mais sentida como alienante, mas que se vê,
ao inverso, reconhecida como um instrumento decisivo de
reestruturação e de reabilitação pessoal. A realidade, ao menos tal
como é vivida, não é a da abdicação de uma vontade particular em
proveito de uma vontade estranha (GIRARDET, 1987, p. 83).

Ainda sobre este contexto, o historiador Oliveira Marques resumiu o papel do
Partido Republicano no contexto português da virada do século:
Durante a Monarquia, a representação parlamentar era em grande
parte uma farsa. Tal como acontecida na Espanha, embora o regime
fosse teoricamente constitucional, continuava na prática uma
monarquia absoluta, que confiava o poder aos partidos; e os
partidos, manipulando habilmente o maquinismo político, impunham
esse poder a um povo ignorante e indiferente na sua maioria. Luis
Araquistain viu muito bem este problema, salientando que o poder
não emanava do povo para os partidos e destes para a Coroa, mas
sim da Coroa para os partidos e destes para as organizações locais
de caciques. “O povo votava por quem era mandado ou por quem
mais lhe pagasse os votos”. Os partidos não passavam de
agrupamentos heterogêneos, em torno de chefes. As suas ideologias
eram vagas e pouco se diferenciavam umas das outras. Embora os
Regeneradores fossem um pouco mais conservadores e os
Progressistas um pouco mais radicais, seria absurdo tentar
classificá-los como Direita ou Esquerda. Ambos eram profundamente
conservadores e ambos se compunham de elementos oriundos dos
mesmos grupos sociais e com interesses semelhantes. O Partido
Republicano parecia, à primeira vista, completamente diferente.
Apresentava um programa de ação radical, contava com gente mais
dinâmica, mais nova e mais consciente dos interesses do país.
Apelava para as massas, prometendo-lhes melhoria de nível de vida.
Clamava contra a corrupção política, contra o reacionarismo clerical
e contra a nobreza. No entanto, como vimos, o Partido Republicano
definia-se muito mais pelo que não era do que pelo que era. Era
contra a Monarquia, contra a Igreja, contra a corrupção, contra os
grupos oligárquicos. Mas o seu programa mostrava-se muito vago na
afirmação de realidades positivas. E não podia ser de outro modo,
dada a filiação heterogênea dos seus membros. Se o grosso se
compunha de representantes da classe média, não faltavam
proletários e até camponeses, de interesses contraditórios com os
daquela; e mesmo aristocratas idealistas ou despeitados militavam
nas suas fileiras. Era uma espécie de Frente Popular, formidável e
eficiente na luta contra a situação que estava; mas inepto para
operar logo que conquistasse o poder e presa de lutas intestinas que
o levariam à desagregação. O mais que se poderia afirmar do Partido
Republicano era o seu caráter fundamentalmente urbano: mas ainda
aqui as exceções se mostravam numerosas (MARQUES, 2001, p.
295).

A AGENDA DE PROPOSTAS DO PARTIDO REPUBLICANO PORTUGUÊS
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Outro ponto chave a ser especificado é justamente o programa do Partido
Republicano Português. O que se pode afirmar é o caráter modernizador e social do
documento (MARQUES, 2001, p. 290). Em suas primeiras páginas se identificava a
imagem que se pretendia impugnar à monarquia e ao próprio movimento
republicano:
O Manifesto e Programa, posteriormente chamado ora Manifesto ora
Programa, abria com uma introdução de caráter histórico e
ideológico. Descrevia os acontecimentos do ano decorrido desde o
Ultimatum (1890), sintetizando nele a falência do regime monárquicoconstitucional da Carta, a exautoração dos partidos rotativos e a
crise, “na expectativa de uma tremenda catástrofe nacional”, e a que
um e os outros haviam arrastado a Nação. Separava,
conseqüentemente, esta da Monarquia, que se mantinha “apenas
pela indiferença geral”. E apontava para a necessidade de a Nação
ter “um partido seu, que pugne pela sua dignidade e independência,
tirando da civilização moderna as bases de uma nova reorganização
política”. Esse partido era o Partido Republicano Português,
identificado assim como partido nacional (e, portanto, único), de
vanguarda, e cientificamente programado. O Partido Republicano
desenvolver-se-ia “na razão direta do desalento público e da
propaganda do moderno saber, trazido na fecunda corrente
européia”. E, mais adiante, definia-se “República” como “uma
nacionalidade exercendo por si mesmo a própria soberania,
intervindo no exercício normal das suas funções e magistratura”.
Monarquia e monárquicos relegavam-se, pois, para o campo do
obscurantismo, do passado pré-científico, do quase absolutismo, do
não-europeu, do antinacional. Não se tratava de uma opção
pluralista, mas de uma dicotomia entre progressismo e
reacionarismo. A introdução do Manifesto e Programa encerrava-se
por uma evocação das grandes gerações do passado – as de 1384,
1640, 1820 e 1834 – e por um apelo à “obra gloriosa da
reorganização de Portugal” (MARQUES, 2001, p. 289).

Estas postulações foram levadas a cabo pelos partidários na propaganda
política. O programa, na prática, pôde polarizar o cenário nacional como uma disputa
entre o progresso, a ciência e a razão – representados pelo republicanismo – contra
o atraso e o obscurantismo que beirava o antinacional – na figura da Monarquia.
Independente se houve sucesso em personalizar a ideia de progresso, essa
dicotomia serviu para que se pudesse incutir à população a noção de que a política
nacional não mais era composta por Progressistas contra Regeneradores, e sim, de
Monárquicos e Republicanos. Oliveira Marques, resume as aspirações sociais que
se encontravam no programa:
A segunda parte, ou parágrafo, do Manifesto e Programa continha as
chamadas “liberdades essenciais”, as “liberdades políticas” e as
“liberdades civis”. Nas primeiras incluíam-se, além das tradicionais
liberdade de consciência, liberdade de imprensa e liberdade de
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discussão, certas aspirações muito caras aos republicanos, tais
como a igualdade entre todos os cultos, a abolição do juramento
religioso, o registro civil obrigatório, o ensino elementar secular e a
secularização dos cemitérios, além de outras bastante originais,
como a divisão do professorado em docente e examinante, a
educação progressiva da mulher, a abolição dos graus e da
freqüência obrigatória no ensino superior e a harmonização e
simplificação dos vários códigos. Nas liberdades políticas entravam,
como novidades, o sufrágio universal, a autonomia municipal e a
descentralização (e administração civil) das colônias, a abolição dos
monopólios particulares, a abolição do corpo diplomático e a
transformação do corpo consular numa magistratura para as relações
internacionais e, por fim, a abolição do serviço militar obrigatório
(com o Exército reduzido a quadros e milícias), além das tradicionais
liberdades de associação, reunião e representação, liberdade de
trabalho e indústria, autonomia da Nação etc. Finalmente, no âmbito
das liberdades civis, entravam a extinção das derradeiras formas
senhoriais de propriedade (foros, laudêmios, lutuosas etc.), a
obrigatoriedade do cultivo da terra sob pena de expropriação, a
reforma do crédito, um novo sistema de regulamentação do trabalho
de menores, o fomento do cooperativismo a todos os níveis, a não
concorrência do Estado com as indústrias particulares, a criação de
colônias penais agrícolas, a extinção de loterias e dos jogos de azar,
a revisão pautal, a abolição dos direitos de consumo, a criação de
tribunais arbitrais de classe para conflitos sociais, o estabelecimento
de bolsas de trabalho, o reconhecimento da dívida pública “com o
resgate da externa e regularizando a interna como meio de
capitalização dos pequenos possuidores”, etc. (MARQUES, 2001, p.
289-290).

Ao analisar o que Oliveira Marques nos mostra no documento podemos
destacar o compromisso destes novos políticos em formar um regime democrático e
preocupado com as diversas questões sociais. Estas ponderações serão
importantes na análise dos rumos que o partido realmente tomou. O que há de se
perceber agora é como os republicanos souberam atacar justamente as fraquezas
da Monarquia e se definirem como a única oposição.

A IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA
O republicanismo em Portugal foi um movimento característico das grandes
cidades. No interior, também chamado de província, o Partido Republicano
Português, seja pela influência dos caciques ou por falta de apelo popular dos
partidários do novo regime, não demonstrava toda popularidade dos grandes
centros. O próprio 5 de Outubro, data que marcou a tomada de poder por parte dos
republicanos, teve como palco de seus principais conflitos as cidades de Lisboa e
Porto, sendo a “participação popular” do movimento advinda prioritariamente destas
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localidades. O isolamento político que se abatia sobre a província era tal que
passadas três semanas da queda da monarquia, a República ainda não havia
chegado por completo a localidades mais isoladas geograficamente (VALENTE,
1975).
Os recém-instalados governantes, a par deste cenário, fizeram aprovar o
novo regimento eleitoral para o recenseamento da primeira eleição republicana.
Nele, foram excluídos os analfabetos que correspondiam a 69% da população do
país. Número bastante próximo à taxa de trabalhadores do setor primário da
economia, que era de 62,4%(FERRAZ, 1975). Isto leva a concluir que, em sua
maioria, os cerceados de seus direitos civis correspondiam à população rural que
habitava a província. O sociólogo Leon Poinsard apontava, já em princípios do
regime, que a nova constituição do país demonstrava falta de preocupação com as
leis sociais, o que resultaria em uma política “mesquinha, abusiva e tão estéril como
a dos antigos partidos rotativos”, assinalando assim que “as mesmas causas
produzirão, aqui como em toda a parte, os mesmos efeitos” (POINSARD, 1912).

AS INTERPRETAÇÕES SOBRE O POLICYMAKING E O CARÁTER DO
REGIME REPUBLICANO
Desde a primeira eleição o Partido Republicano Português dominou as
bancadas governamentais. Impondo sua maioria, teve muita influência dentro de um
país que se mostrava bastante conservador e agrário (VALENTE, 1992). Mesmo
quando acabou por fragmentar-se, fazendo surgir três agremiações: Evolucionistas
sob comando de António José de Almeida; Unionistas comandados por Brito
Camacho e os Democráticos de Afonso Costa. Esta última foi a herdeira da estrutura
do Partido Republicano Português, mantendo sua base e propostas. Foi esta, ainda
sob a sigla do PRP, quem comandou a maior parte dos anos da I República,
mostrando a continuidade da mesma no poder.
A historiografia sobre o período se mostrou conflitante no caráter que atribuiu
ao policymaking nacional. Para Manuel Baiôa, os principais trabalhos sobre o tema
podem ser divididos em três linhas interpretativas:
Para alguns historiadores a I República foi um regime progressista e
tendencialmente democrático. Outros vêem a I República como um
prolongamento dos regimes liberais e elitistas do século XIX. E por
último, outros acentuam o carácter revolucionário, jacobino e
ditatorial do regime de partido dominante (Partido Republicano
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Português, também conhecido pela designação de democrático).
(BAIÔA, 2004, p. 18).

Na primeira linha enquadra-se Oliveira Marques, por identificar no regime “o
privilégio e proteção dos princípios democráticos e liberais” (CRISTO, 2011, p. 8-9).
O historiador crê em uma relativização com relação ao não cumprimento do sufrágio
universal por entender que se fazia necessária uma melhor educação por parte da
população recenseada, visando evitar o caciquismo (MARQUES, 1980). Também
defende o regime em assuntos polêmicos como a sua natureza autoritária e
repressora, que o autor alega ser alvo de demasiados exageros, sendo a favor da
relativização (MARQUES, 1980). Oliveira Marques chega mesmo a não ver a
instabilidade como algo marcante do regime, mas sim da política portuguesa
(CRISTO, 2011).
Homem Cristo resume assim a interpretação de Oliveira Marques e da
historiografia que apresenta a I República como regime progressista:
Oliveira Marques apresenta uma interpretação optimista da natureza
política do regime. Num diálogo constante, mas implícito, com as
várias interpretações dos historiadores, Oliveira Marques optou por
relativizar os factos que estão na origem das interpretações que
atribuem ao regime um cariz ditatorial, como os processos eleitorais
e a violência política. O historiador faz uma abordagem muito focada
na Constituição de 1911 e no enquadramento e procedimentos legais
da República, e não tem dúvidas, a partir destes, em qualificar o
regime como progressista de princípios demo-liberais. (CRISTO,
2011, p. 11).

Assim, podemos pensar na terceira linha interpretativa, conforme a divisão de
Baiôa, em oposição à de Oliveira Marques. Destaca-se como seu principal
representante Vasco Pulido Valente, para quem a República não se caracterizou
como um regime, mas como uma revolução permanente, promovida pelo PRP –
Partido Republicano Português – de caráter radical e jacobino, do qual vieram os
principais líderes (VALENTE, 1999). O ponto de inflexão é que mesmo controlando o
governo da República, o partido jamais perdera o caráter revolucionário. Nessas
condições, o governo republicano das primeiras décadas do século XX fica
desqualificado como regime pela falta de organização legal e institucional
(MARQUES, 1980).
A análise confronta-se com a de Oliveira Marques, em todos os seus
princípios, que Homem Cristo define como quatro: o anticlericalismo, a violência e o
terrorismo, a apropriação do Estado e do regime pelos republicanos e a lei eleitoral
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(CRISTO, 2011). Pulido Valente nega todos os princípios democráticos apontados
por Oliveira Marques, demonstrando que a lei eleitoral acabou por feri-los
(VALENTE, 1999), sendo seguida de uma eleição fraudulenta, marcada por diversos
crimes por parte dos republicanos (VALENTE, 1992). O historiador ainda acredita
que o Estado falhou ao propor leis de ordem, utilizando-se então do terror para
exercer o controle sobre a população, tornando o período marcado pela repressão,
que teria sido incitada pelos radicais do governo. Valente também defende a tese de
que as leis anticlericais foram acima de tudo mais uma forma de perseguição à
Igreja do que uma reforma necessária (VALENTE, 1992). As divergências entre o
historiador e Oliveira Marques chegou ao ponto deste escrever que o primeiro fizera
uma

“interpretação

altamente

discutível

e

metodologicamente

impugnável”

(MARQUES, 1991). Em resumo, a tese principal de Pulido Valente indica que a “I
República não foi democrática, antes uma revolução permanente das elites
republicanas” (CRISTO, 2011, p. 24).
No entanto, muitos historiadores2 acabam por definir a República, dominada
pelo PRP, como uma “ditadura democrática” ou, mais especificamente, “um
simulacro de democracia num sistema multipartidário com um partido dominante”
(CRISTO, 2011). Tal interpretação exalta o caráter não participativo e exclusivista
dos líderes da nação de então, contrariando a tese de que o policymaking estivesse
voltado à agenda inicial dos republicanos, unidos no PRP. É sob a égide desta
última forma de interpretar a questão que nos focamos neste trabalho, no intuito de
demonstrar possíveis falhas de policymaking que culminaram em I República
decadente e em eterna crise de legitimidade.

O PARTIDO REPUBLICANO PORTUGUÊS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Sobre as políticas públicas em Portugal, é fundamental perceber que a base
legislativa, a perdurar durante toda a Primeira República, foi obra deste PRP,
detentor da maioria das cadeiras na Assembleia Constituinte de 19113. Ali o partido
conseguiu pôr em pauta e, até mesmo, aprovar suas prioridades na formulação das
2

Nomeadamente Farelo Lopes, João Serra, Antonio Costa Pinto e Antonio José Telo. Cf. REIS,
António. Portugal Contemporâneo. Volume 3, Lisboa: Publicações Alfa, 1990; PINTO, António Costa.
Muitas crises, poucos compromissos: a queda da Primeira República. Penélope. nº. 19-20, p. 43-70,
1998; TELO, António José. Decadência e Queda da I República Portuguesa. 2 vols., Lisboa: A regra
do jogo, vol. 1, 1980, vol. 2: 1984.
3
Cf. DIÁRIO da Assembleia Nacional Constituinte. 1911.
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políticas públicas, usando de seus parlamentares para sustentar sua autoridade. Em
meados do primeiro ano de governo, ficou concluída a primeira constituição da
República. Definiram-se novas diretrizes e reformas para as esferas nacionais, tudo
sob supervisão do partido.
Decidiu-se por um sistema de governo presidencialista, subordinado ao
Congresso. Seu maior expoente, o presidente, seria eleito pelo Congresso e teria
função honorífica e representativa. Já os deputados, pela nova lei eleitoral, seriam
eleitos pela pequena parcela letrada da população, descumprindo a agenda anterior.
Há, ainda, relatos que apontavam as dificuldades burocráticas impostas aos políticos
oposicionistas que tentavam se candidatar. As chamadas “fraudes” ocorriam
também com a compra de votos e outros meios corruptos de controle eleitoral,
fazendo que, com o tempo, nem as oposições republicanas considerassem o
governo legítimo, contribuindo com uma subsequente instabilidade (AMARAL, 2011).
Tal cenário era diametralmente oposto ao da agenda republicana que vinha sendo
veiculada até então pelo manifesto de 1891 e por seus propagandistas (AMARAL,
2011). Com esta mesma medida, se excluía a maior parte dos trabalhadores do
campo das decisões políticas, dando mostras do caráter que o regime tomaria.
Também vale salientar que as medidas educacionais, formuladas pelo PRP, para a
área

educacional

foram

implantadas

sem

qualquer

compromisso.

Como

consequência, a taxa de analfabetismo não chegou a decrescer em ritmo maior do
que o que se viu nos últimos anos da monarquia (RAMOS, 1988). A nosso ver, para
além das dificuldades de se expandir a cultura de alfabetização, houve um desleixo
do PPR para com a questão, a fim de dar manutenção à sua restrição política.
Mas não foi apenas no âmbito da sistematização política que ocorreram as
reformas nacionais. A principal medida confirmada pela Constituinte foi a Lei de
Separação do Estado e da Igreja. Até esta elaboração, a República havia inspirado
certa desilusão por parte dos que acreditavam que ela, por si, salvaria a pátria, mas,
afora os monárquicos, ainda não possuía desafetos ou inimigos. A tentativa de
laicização do Estado, em teoria, fazia parte da agenda do partido. Contudo, liderada
por Afonso Costa e sua ala radical dos republicanos, a implementação de tal política
mostrou-se cheia de abusos e violências. A situação gerou conflitos religiosos que,
apesar de não terem se tornado uma guerra, como nos exemplos de México e
Espanha, desagradou, para além da Santa Sé, a uma parcela dos aliados do PRP.
Repercutiu internacionalmente de maneira ainda mais danosa. Os países europeus
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como a Inglaterra, a Alemanha e muitos outros se mostraram desagradados com a
forma que o anticlericalismo havia tomado no país, deixando desgastada a imagem
do recém-instalado governo (WHEELER, s/d). A tentativa de afastar do aparelho
político a influência da Igreja não era exclusividade de Portugal. Pretendia-se dar
independência ao poder civil, eliminando o religioso, e isto estava previsto pelo clero
e suas autoridades. Contudo, a forma extremada com que tudo ocorreu
deslegitimou, perante muitos, as ações cometidas. Foram feitas prisões e uso de
violência, além da tentativa de interferência do Estado nos assuntos religiosos. A
questão se tornou controversa e polêmica, perdurando todo o regime. A noção que
se tinha é que tal medida era um dos pontos chaves para a modernização do
cidadão, a mentalidade do PRP era de que alguém exemplarmente educado havia
também de ser laico (AMARAL, 2011). A “questão religiosa” abalou as relações e a
imagem dos republicanos com os países vizinhos, com o clero e com grande parcela
da população, que se tornou incompatível com o regime (VALENTE, 1992).
A maneira como se deu a lei de Separação foi a primeira e maior mostra do
que se passava em Portugal. Ao assumir o poder, o PRP de Afonso Costa, que
anteriormente pretendia uma modernização, tornou-se tirânico sobre o assunto. Ao
invés de uma reforma gradual no país, quis implantar medidas extremistas e que
agradavam apenas a uma reduzida parcela populacional: a sua própria e de seus
aliados (VALENTE, 1992). Obviamente que medidas como essa causaram revoltas,
como já apontadas. No entanto, o governo do PRP tendeu a acreditar que eram
manifestações descabidas, de pessoas que não compreendiam ainda a importância
das medidas. Para desvalorizar possíveis revoltas, acusavam movimentos revoltoso
de estarem agindo sob comando das oposições monárquicas. Sob tal justificativa,
agiam

de

forma

agressiva,

utilizando

grupos

paramilitares4

para

conter

manifestações (RAMOS, 2001).
Contudo, não só do clero se fizeram as inimizades do novo regime. A classe
operária se mostrou igualmente ignorada e excluída (CABRAL, 2000). Antes
apoiadora do PRP, os trabalhadores se mostraram, muito cedo, insatisfeitos com a
tentativa do partido de lhes afastar do poder político (AMARAL, 2011). Também se
revoltaram por não verem satisfeitas suas aspirações a melhores salários, menos
horas de trabalho e menores preços, situação que ao invés de resoluta acabou

4

Tais como a Carbonária e a Guarda Republicana.
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agravada nos primórdios do novo regime (WHEELER, s/d). Então divididos entre
socialistas e anarco-sindicalistas, as massas operárias demonstraram que não se
bateriam pelo regime que lhes pareceu tão oligárquico quanto o anterior, dando
início, ou retomando, uma série de manifestações e greves gerais (CABRAL, 2000).
O PRP, enquanto positivista, acreditava que deveria haver colaboração plena das
classes para com a República. “A „verdadeira vontade‟ dos trabalhadores teria que
ser, portanto, o apoio à República, que saberia zelar por sua condição” (AMARAL,
2011).
Apesar de as mudanças promovidas pela República não agradarem
totalmente os operários urbanos, eles foram contemplados com legislações
trabalhistas sobre horas de trabalho, seguro contra acidentes e outros direitos. Em
pior situação se encontravam as classes rurais do país, que sequer foram
mencionadas em tais projetos. Para os trabalhadores do campo, as propostas,
quando houve, pretendiam se implantarem de baixo pra cima, dependentes da
iniciativa dos grandes agricultores para serem levadas a cabo. Contra esta omissão,
os rurais manifestaram-se em busca de oportunidades, ainda no período
Constituinte. No entanto, seus anseios, mesmo que atendidos a princípio, foram
novamente negligenciados quando, meses depois, a Guarda Republicana invadiu os
campos e calou os manifestantes (PEREIRA, 1993). Os levantes se tornaram marca
da instabilidade da República que muito sofreu com seus abalos, sempre a
questionar a legitimidade e os métodos do regime, minando sua credibilidade como
antes ocorrera com a experiência monárquica. É possível afirmar que o PRP foi
muito responsável por tal maneira de lidar com as questões sociais. Afonso Costa
não se continha em dizer que reformas sociais em país tão atrasado só trariam
desorganização e prejuízo às indústrias (CATROGA, 2001).
Esta tese se mostrava muito imprecisa para a época. O sociólogo Leon
Poisard, que visitara os campos do país, já havia apontado que incentivar as frágeis
industrias portuguesas não trariam nada de benéfico ao país, a não ser a
longuíssimo prazo (POINSARD, 1912). As exportações e a economia do país
giravam em torno da agricultura. Investir na área seria para ele e uma série de
outros autores5, a única saída para o fomento nacional. A solução, no entanto,
parece ter sido ignorada pelos governantes devido ao radicalismo do PRP.

5

Nomeadamente José Picão, Basílio Teles, Ezequiel Campos e José Grillo
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Portanto, podemos concluir que a experiência da Primeira República
Portuguesa, deixa para a história uma lição sobre os males da política pública
dominada por uma só agremiação partidária. Por mais que houvesse um regime
aparentemente democrático, o PRP, com sua maioria numérica e, posteriormente,
com o uso da força, manteve a hegemonia no policymaking lusitano, levando à
abusos e ilegitimidade. O regime chegou a cair duas vezes antes do Estado Novo,
com a ditadura de Pimenta de Castro e o período sidonista. Ainda assim, foi capaz
de manter-se no poder por mais de uma década, demonstrando que, por mais
nefasta que possa ter sido, foi possível excluir as minorias do poder central através
de artifícios legais. Seria inocência de nossa parte crer que tal medida está extinta.
Por isso há sempre que se atentar, mesmo um século depois, à vigilância do estado
de direito.

CONCLUSÕES
Em pleno século XX, período de ascensão das massas por toda a Europa
(BARRACLOUGH, 1975), instalou-se a terceira república europeia e ditaram-se as
ordens de uma suposta modernização da política e da economia nacional, em um
país de maioria agrícola e cultura tradicionalista. Com o centro de decisão política
totalmente pautado, geográfica e ideologicamente, no perímetro urbano, com pouco
ou nenhum contato com a província, o novo regime praticou uma política pouco
popular e excludente, tal qual a deposta monarquia (CRISTO, 2011). Esta forma de
fazer políticas públicas tinha um por que. A agremiação que encabeçava o
policymaking era o Partido Republicano Português, principalmente sua ala radical. A
ideologia deste grupo se fez predominar sobre toda a legislação da Primeira
República Portuguesa. Sob a máscara de democrático, o agrupamento conseguiu
excluir das decisões a parcela populacional que não concordaria com suas práticas.
Isto se deu tanto pela legislação eleitoral exclusivista quanto pela violência. Para
valer suas decisões, cada vez mais questionadas, optou por utilizar organizações
paramilitares a fim de resolver seus assuntos e impor o medo como forma de
garantir a autoridade, tornando a política refém da violência (AMARAL, 2011).
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RESUMO
O presente trabalho expõe a teoria organizativa dos partidos políticos e a relação
estabelecida na promoção e aplicabilidade de política públicas no âmbito do Estado
do Pará (2007-2010), explorando o cenário político quando foi vitoriosa uma nova
coalizão de poder cujo partido incumbente foi o Partido dos Trabalhadores (PT) que
tirou de cena o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) há 12 anos no
governo do Estado. Avalia a agenda governamental em que se sobressai um
sistema de democracia popular haja vista a discussão sobre as demandas/políticas
públicas e sociais. Esse formato de planejamento de governo gerou tensões inter e
intrapartidárias causando prejuízo na execução de políticas públicas e sociais,
perdendo-se a força do início do governo e necessitando de reconfiguração. Integrou
um projeto maior intitulado “Eleições 2010: competição eleitoral e desempenho entre
atores, cena e cenários da política paraense” – CNPq nº 474470/2010 desenvolvido
entre os anos de 2011 e 2013.
Palavras-chave: Teoria Organizativa; Partidos Políticos; Políticas Públicas.
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INTRODUÇÃO

“Mas algo se perdeu: justamente a consciência de que, sejam quais
forem os partidos e o tipo de solicitação a que possam responder, eles são,
acima de tudo, organizações, e de que a análise organizativa deve,
portanto, preceder qualquer outra perspectiva.”
PANEBIANCO, Ângelo. Modelos de partido, p. XIV. São Paulo,
2005.

Nas palavras introdutórias de Modelos de partido: Organização e poder nos
partidos políticos – (2005) Panebianco torna discutível a pesquisa e os nortes de
investigação dos partidos políticos, os quais inicialmente foram encarados por um
desenho organizativo, e, com o advir do tempo perdeu lugar para a perspectiva
sistêmica. Nesse sentido, os sistemas partidários “roubaram a cena” tornando-se
mais evidentes aos politólogos em relação aos próprios partidos. Nesse processo de
mudança conceitual houve avanços, mas ainda com tais avanços nessas análises e
compreensão dos partidos políticos, a referência supracitada será um guia nesse
trabalho, sobretudo quando referenciado que “(...) a análise organizativa [dos
partidos] deve, portanto, preceder qualquer perspectiva”.
Seguindo essa orientação, a ponderação deste artigo contorna a gestão de
Ana Júlia Carepa na direção da máquina do Estado do Pará, no período de 20072010, e do mesmo modo, a relação dos gestores estaduais como atores partidárioorganizativos envolvidos no comando administrativo do Pará, e, portanto,
encarregados da agenda pública. Nessa observação, desponta um fenômeno intra –
elite operando como premissa para compreender o movimento e as eventuais
alterações no comportamento da organização partidária (no caso, organização
partidária

incumbente),

fomentando

uma

variável

decisiva

na

gerência

e

desenvolvimento do plano de governo e das políticas públicas.
Fundamentalmente, a dedicação de Panebianco (2005) pautada na
recuperação da avaliação organizativa dos partidos, e designada a alcançar a
elevada capacidade elucidativa dessa abordagem, conduz a visibilizar as atividades
disposta das organizações “(...), sobretudo em termos de alianças e de conflitos pelo
poder entre os diferentes agentes que compõem a organização.” p. XV. A hipótese
3
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exposta acena a perspectiva segundo a qual “(...) as dinâmicas (condicionadas, por
sua vez, pelas influencias do ambiente) relacionadas à luta pelo poder no interior da
organização – quer se trate de uma empresa, de uma administração pública ou de
uma associação voluntária – oferecem a principal chave para compreender o seu
funcionamento, bem como as mudanças que ela, por vezes, experimenta.” p. XV.
Como isso, encontra-se uma premissa aplicável ao enfoque necessário nesse
estudo, qual seja: avaliar os atores do Partido dos Trabalhadores envolvidos no
plano de governo, e submergidos num relacionamento armado com possibilidade de
“enlaces” ou

“estoures”,

envolvendo

uma

ambiência marcada

por visões

concorrentes ou concordantes. O enfoque seminal é atingir a integração ou
inconsistência organizativa dos agentes partidário-governamentais na luta pelo
poder, e assim verificar qual repercussão esse fenômeno causou na aplicabilidade
das políticas públicas estaduais no período.
Dessa forma, seguiremos na sequencia de duas aproximações. a) verificação
das características, pressões e dilemas referente às organizações partidárias,
avaliando os conceitos e definições expostas por Panebianco (2005); em seguida,
b.1) serão evidenciados os dados levantados durante a pesquisa, o movimento do
plano de direção do Estado, a teia do governo do Pará no período de gestão petista
e a atuação dos agentes executivos governamentais, além de b.2) fomentar
aplicabilidade dessa peça teórica relacionando-a ao comportamento do partido de
governo entre os anos de 2007 e 2010 no Estado do Pará.
Cabe ressaltar que a presente investigação está vinculada a uma pesquisa
abrangente desenvolvida entre os anos de 2013-2014, aprovada e financiada com
recursos do CNPq com o projeto “Eleições 2010: competição eleitoral e desempenho
entre atores cena e cenários da política paraense” – CNPq nº 474470.
a) Primeira aproximação – O exame organizativo dos partidos políticos.
A perda do exame dos partidos por meio da visão organizativa, ou a aversão
a

essa perspectiva,

é

resultado

de dificuldades oriundas dessa análise

acrescentadas a certos hábitos mentais chamados pelo autor de preconceito
sociológico e teleológico, os quais estruturaram empecilhos entre o pesquisador e o
objeto observado, funcionando como uma lente turva capaz de corromper
4
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determinadas análises, ou fazê-las simplistas.1. O preconceito sociológico considera
as atividades dos partidos como fruto de “demandas” dos grupos sociais por eles
“representados” e, os próprios partidos são a expressão das camadas sociais em
âmbito político. Esse olhar acarreta uma tendência a explicar as agitações internas
dos partidos apenas como conflitos entre representantes de interesses sociais
desiguais. Ou seja, uma camuflagem que esconde a relação complexa que há entre
os partidos e as diversidades sociais. No entanto, ainda que experimente influências
dos arranjos da sociedade, a organização partidária não é expressão desses
arranjos de forma matematizada. Os partidos políticos possuem um sistema interno
autônomo de desigualdades que apresenta como produto tensões e conflitos
infrapartidários. De forma lacônica, o preconceito teleológico trata em atribuir a priori
alguns “objetivos” aos partidos, os quais representam a razão unitária de ser dessa
organização. A ideia é de que os partidos são compostos por objetivos específicos e
seus comportamentos são voltados à sua concretização. A ressalva de Panebianco
(2005) incide em considerar os objetivos como problemas a serem investigados não
havendo modos de predeterminá-los. Nesse sentido, a relação entre objetivos e
atividades é mais complexa que se possa intuir, pois antes de individuar as
atividades é necessário tratar os objetivos. A problemática trazida pelo aspecto
preconceituoso, sendo sociológico ou teleológico, encobre alguns dilemas
enfrentados na literatura das organizações, pois estes abordam como dados o que
aos olhos de Panebianco (2005) são problemas. Ao desconstruir essa nuança préconcebida, a questão incide agora na assimilação desses dilemas organizativos
antes ocultos.
Diante dessa provocação, o autor percorre um caminho objetivando avaliar
cada dilema encontrado nos escritos da teoria organizativa. A caracterização de
todas essas possíveis situações organizativas será individualmente trabalhada, à luz
de Panebianco (2005), a fim de se criar uma superfície capaz de esclarecer cada
ponto fundamental, e com isso alcançar um “terreno” sólido antes de partir para
segunda aproximação.
1. Modelo racional versus modelo do sistema natural.

1

Como exemplo de estudo “preconceituoso”, Panebianco cita a obra de S. Eldersveld, Political Parties: a
Behavorial Anlysis, Chicago, 1964.
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O modelo racional é o primeiro visitado, nele, as organizações são
instrumentos para o cumprimento de objetivos específicos, as atividades e a própria
ordem interna de cada organização são inteligíveis a partir desses objetivos.
Conforme a ação que lhe foi conferida, os membros comportam-se para realizar os
objetivos específicos da organização, configurando uma “causa” comum aos
agentes. Aos dirigentes compete o encargo de administrar a organização rumo à
efetivação dos seus objetivos. “(...) Trata-se, como definiu um de seus críticos, de
um “paradigma dos fins”, do qual é expressão direta, nas suas diferentes versões, o
preconceito teleológico anteriormente examinado” p. 12.
Há, contudo, contra-argumentos em relação a esse modelo racional. O que
oferece maior consistência defende que numa organização se busca uma
pluralidade de objetivos, “(...) às vezes quantos são os agentes que compõem a
organização”. Esses “objetivos” somente devem indicar, consequentemente, o
resultado dos objetivos específicos dos diferentes agentes, caso contrário, é uma
abstração sem caráter científico.
Essa objeção é um revés em relação ao modelo racional e abre espaço a
concepção do modelo de sistema natural. Por sua vez, esse enfoque percebe a
organização não como instrumento de execução de objetivos, mas como uma
estrutura capaz de harmonizar a multiplicidade de interesses dos jogadores
inseridos, procurando manter um equilíbrio na conciliação das demandas. O papel
dos dirigentes é igualmente analisado de diferente modo, pois nesse sistema ele
obtém uma conduta de balanceamento, um equilibro das demandas em relação às
outras. No sistema natural os objetivos dependem dos efeitos complexos do
sistema, o comportamento e a ação organizada não é domínio dos fins almejados.
Esse modelo alternativo implica em duas consequências importantes trazidas
no trabalho: 1º - Os objetivos efetivos devem ser o resultado dos equilíbrios entre as
demandas e os objetivos particulares em competição; e 2º - O objetivo comum aos
participantes é exclusivamente a sobrevivência da organização somente como uma
base para que se busquem, individualmente, seus objetivos específicos.
Comumente, os modelos apresentados são colocados de forma contraposta,
um elimina o outro. Mas teoria da “substituição dos fins” de Michels (apud
6
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Panebianco, 2005) não segue essa expectativa, o Michels assinala uma sequência
nesses modelos: certos objetivos são criados para forjar o “rosto” das organizações
incialmente, apresentando-se comuns aos diversos participantes, de acordo com o
modelo racional. Mas, as organizações tendenciam a um comportamento
autoconservador no curso do tempo, conforme o sistema natural, e diversificam os
objetivos dos agentes. Panebianco (2005) avalia que a proposição de Michels ou o
modelo de sistema natural estão mais próximos da realidade em relação modelo
racional. Para ele, a movimentações voltadas para a sobrevivência das
organizações destacam-se quando comparadas as atividades focalizadas na
realização dos objetivos, de onde emerge a organização. Da mesma maneira,
quando os agentes armam um movimento desigual e oposto para obter seus
objetivos, fica claro que o equilíbrio da organização depende do estilo usado pelo
líder para mediar às demandas em disputa.
2. Incentivos coletivos e versus incentivos seletivos.
A teoria dos incentivos é a perspectiva encontrada para justificar de forma
plausível a participação de determinados agentes numa organização, principalmente
quando se trata de partidos políticos, os quais dependem de participação
espontânea e voluntária dos seus membros para sobreviver. Entendem-se
incentivos a “oferta” de benefícios ou promessas de benefícios futuros oferecidos
pelos líderes da organização.
Há duas versões apontadas para a teoria dos incentivos organizativos. A primeira
descreve que a organização deve distribuir incentivos coletivos para garantir a
participação necessária dos todos os membros, e, sobretudo que seja uma
distribuição

equitativa,

portanto,

deve

beneficiar

todos

os

participantes.

Contrariamente a primeira versão, a teoria dos incentivos seletivos distingue os
membros e oferece benefícios exclusivos a alguns membros e de forma desigual. A
classificação entre incentivos coletivos e seletivos infere algumas singularidades.
Dentro dos incentivos coletivos há o que se pode classificar de incentivos de
identidade - os membros pautam sua participação numa identificação com a
organização - incentivos de solidariedade - onde a solidariedade com os outros
participantes explica a participação - e por fim incentivos ideológicos – a participação

7
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é condicionada pela “causa” da organização. Os incentivos seletivos são entendidos
como incentivos de poder, status ou materiais.
A tese de Panebianco (2005) é diferenciada das anteriores, no sentido de não
haver uma ou outra distribuição de incentivos predominantes, o autor considera que
há necessidade da distribuição mútua dos incentivos coletivos e seletivos para
garantir a sobrevivência organizativa. É sabido que todas as organizações possuem
um poder inerente capaz de garantir ou intensificar o poder social de quem os
controla, a busca ou a defesa desse poder é o componente dos conflitos internos. A
partir disso o autor explica que a teoria dos incentivos seletivos esclarece o
comportamento concorrente das elites do partido para se obter no interior da
organização o controle dos cargos. Ao passo que a teoria dos incentivos coletivos
explica o comportamento dos militantes de base, pois estes aderem aos objetivos
oficias e possuem identificação com a organização. Subsequentemente, a conclusão
é de que “(...) enquanto os interesses fomentados pelos incentivos seletivos movem
a organização na direção do “sistema natural” – portanto, da tutela da organização
como tal, do equilíbrio e da mediação entre as demandas especificas etc. –, as
lealdades, satisfeitas pelos incentivos coletivos, movem-na, por sua vez, na direção
do modelo racional” p. 20.
3. Liberdade de ação versus coerções organizativas.
Apesar de não haver grande amplitude nesse debate, a dimensão por ele
conferida é de grande relevância às organizações partidárias e deve, portanto ser
observada com extremo afinco. Relaciona-se diretamente ao desempenho do líder
da organização, em abordagens individuadas em liberdade de ação e coerções
organizativas.
A liberdade de ação dos líderes é vista de forma ampla em alguns trabalhos, ou
seja, alguns autores consideram que sobre a liderança está a incumbência de tomar
todas as decisões necessárias e importantes ao andamento das organizações
livremente, inclusive os objetivos e a maneira como vai se dá a condução das
atividades organizativas para alcançar esse fim, sejam com o ambiente externo ou
mesmo as relações internas. Porém, a contraposição dessa perspectiva profere que
os líderes são movidos por trilhos já desenhados, assim sendo, as organizações
8
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impõe suas exigências. A maneira como a organização vai se relacionar com as
outras é determinada pelas características dessa organização e pelos fatores
ambientais.
Conforme Panebianco (2005), essas abordagem dispostas dessa maneira não
estão apoiadas no plano real da organização. Na visão do autor, as organizações
não são direcionadas por alguns simples indivíduos, pelo contrário, na chefia estão
coalizões de indivíduos ou grupos, os quais se encontram constantemente
envolvidos em negociações internas a fim de alcançar as decisões-chave da
organização. Nessa configuração, a “liberdade de escolha” é influenciada pela
necessidade de equilibrar os interesses da coalizão, e as decisões consistem no
resultado da operação de forças internas. Mas, nisto há uma ressalva significativa.
Compreendendo que as organizações são compostas por uma pluralidade de
objetivos e assim constituídas por “jogos estratégicos”, ou seja, agentes com
interesses, estratégias e apostas próprias, os líderes também são donos de
mecanismos próprios, porquanto, sendo eles agentes organizativos, irão possuir
certa liberdade de escolha para fazer as apostas necessárias no jogo político.
Após a elucidação do cenário organizativo dos partidos acerca dos dilemas
organizativos, é imprescindível um exame sobre a estrutura do poder e a relação de
distribuição desse poder dentro da organização. A explicitação elegida por
Panebianco (2005) consiste em caracterizar o poder como uma relação de troca.
Nas palavras do autor:
“(...) o poder é relacional, assimétrico, mas recíproco.
Manifesta-se numa “negociação desequilibrada”, numa relação
de troca desigual, em que um agente ganha mais do que o
outro. (...) Com efeito, o poder só pode ser efetivamente
exercido satisfazendo, ao menos em parte, as exigências e as
expectativas dos outros e, portanto, paradoxalmente, aceitando
ser submetido ao seu poder. Em outras palavras, a relação de
poder entre um líder e seus seguidores deve ser concebida
como uma relação de troca desigual, na qual o líder ganha
mais do que os seguidores, mas, apesar disso, deve dar algo
em troca. (...) os recursos do poder estão relacionados ao
controle de “áreas de incerteza organizativa 2”, de todos aqueles
fatores que, se não forem controlados, ameaçam ou pode
2

A definição de “zona de incerteza” não é necessária nessa abordagem.
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ameaçar a sobrevivência da organização e/ou a estabilidade de
sua ordem interna. Os líderes são aqueles que controlam as
principais áreas de incerteza, cruciais para a organização, e
que podem usar esse recurso nas negociações internas (nos
jogos de poder), desequilibrando em seu próprio favor.” p. 45
Cabe considerar nesta ocasião a diferenciação das relações de troca entre líderlíder e a relação de troca estabelecida entre lideres-seguidores, chamadas de jogos
de poder horizontais e verticais respectivamente.
Nos jogos verticais os líderes trocam incentivos (coletivos e/ou seletivos) por
participação necessária ao funcionamento da organização, e, além disso, uma
participação que imprima certa concordância com as determinações do líder. Nesse
sentido se configura a desigualdade da troca, já que os líderes adquirem maior
liberdade de ação em relação aos benefícios adquiridos pelos seguidores. Esse
processo confere uma ligação entre os tipos de troca, uma vez ampliada à liberdade
de manobra ou ação dos líderes nos jogos verticais, mais fortes os mesmos serão
nos jogos de poder horizontais junto às elites, ponderando que, quando há um
consenso para com o líder, há também um oferecimento de flexibilidade em duas
decisões por parte da base, formando um mecanismo de defesa dos adversários.
Feito o panorama organizativo referente aos dilemas e discutido a estruturação
do poder nas organizações, incide tratar seguidamente a segunda aproximação, cuja
função é evidenciar o plano de gestão do governo do Pará (2007-2010), momento
em que o Partido dos Trabalhadores recebe o encargo de gerir a máquina do Estado
mediante eleições. Porém, é indispensável evidenciar certos indicadores das
características do Estado. Além disso, a visualização de índices do plano político é
decisivo para balizar apontamentos e traçar o perfil próprio da conjuntura política
naquele momento.
O Estado do Pará em 2006 era composto de 7.157.305 pessoas, os quais
3.653.034 eram homens e 3.504.271 mulheres (IBGE, 2014). Os eleitores nesse
mesmo ano correspondiam 4.157.735 (TSE, 2014), cerca de 60% da população 3.
Em 2010 os números marcam 7.581.051 habitantes, sendo 3.890.364 homens e
mulheres, os eleitores somavam 4.768.457, onde 2.384.953 são homens e

3

A variável sexo começa a ser contabilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano de 2008.
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2.380.394 mulheres4. A população do Pará para 2014 é de 4.102.175 homens e
3.971.749 Mulheres. O Estado do Pará possui área de 1.247.954,666 km² que
aglutina 144 municípios divididos em 6 meso e 22 microrregiões.
Ana Júlia Carepa se dispõe a concorrer ao cargo máximo do Executivo
Estadual em 2006 com a coligação composta pelo PT/PRB/PTN/PSB/PC do B
sendo vitoriosa no segundo turno com 1.673.648 votos nominais (54,926%). O
adversário na ocasião foi Almir Gabriel (governador do Estado do Pará durante 2
mandatos, 1994-2002). Neste pleito Almir Gabriel consegue 45,074% dos votos
(1.373.474)

com

a

coligação

PP/PTB/PSC/PL/PFL/PAN/PRTB/PHS/PMN/PTC/PV/PRP/PSDB/PRONA/PTdo B).
b.1) Segunda aproximação – Movimento do plano de direção do Estado/
Dinâmica
interna
dos
gestores
partidário-organizativos
sobre
a
operacionalização do Plano de Governo 2007-2010.
Em primeiro lugar é importante situar que o plano de governo estava
orbitando na esfera de ação estadual com vistas a seguir as decisões registradas
nas

Assembleias

Públicas

Municipais

(APMs)

do

Planejamento

Territoral

Participativo (PTP), criando um debate semestral nos Conselhos Regionais e,
anualmente, no Conselho Estadual de Participação Popular, tanto para avaliar o
processo realizado nos anos anteriores, como visando a inclusão de novas
demandas nas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs).
O Planejamento Territorial Participativo (PTP) foi o mote fundamental na
gestão de Ana Júlia Carepa e consistia na necessidade do Governo tornar-se mais
presente nas regiões do Estado e, além disso, apresentar descentralização na
execução e implementação de políticas públicas. Essa medida foi inovadora na
administração do Estado e mudou o paradigma das gestões na esfera estadual. O
lançamento desse programa de governo ocorreu no dia 14 de Abril de 2007.
(Guedes, s/d). Como discurso o PTP consolidaria a democracia através da
participação e empoderamento dos sujeitos, fomentando aos cidadãos influência nas
deliberação de ações governamentais. (COSTA & BRITO, 2010)

4

3.110 não informaram seu sexo.
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Contudo, embora ocorresse o processo todo de negociação e mudanças para
implementar o fluxo inclusivo da produção de políticas públicas no Plano Plurianual
(PPA) e LOAs, está ausente um texto legal para tornar previsível esse planejamento
estadual para o contingenciamento dessas políticas.
Dessa forma, a Governadora determinou a constituíção de uma equipe
responsável pela gestão do Planejamento Territorial Participativo (PTP), junto à
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF), que seria a
Superintendência do PTP, a ser aprovada por um Projeto de Lei enviado à
Assembleia Legislativa do Estado do Pará.
Na composição dessa equipe que seria nomeada pela Casa Civil da
Governadoria estavam indicações de secretários e deputados estaduais de
diferentes tendências do PT. Constituia-se em dois sub-grupos: o primeiro composto
por técnicos e assessores especiais da governadoria do Estado e se achavam
concentrados na sede da SEPOF; e o segundo composto por agentes regionais
distribuídos pelas 12 regiões do Estado.
Quanto à Lei Orçamentária de 2008, foi encaminhada e aprovada pela
ALEPA, e ficou amparada na Lei no 7.077, de 28 de dezembro de 2007.
Diz Broni Mesquita (2012: 79)
O primeiro passo dado rumo à implementação das políticas
públicas após a aprovação da Lei Orçamentária de 2008 pela
ALEPA se deu de duas maneiras, a primeira por meio da
construção de alternativas viáveis a serem implantados junto
às comunidades de especialistas e a segunda pela construção
de arenas de negociação junto aos empreendedores de
políticas (...) responsáveis pela articulação dos fluxos de
problemas, alternativas e política, observando possíveis
recombinações de temas e agenciando ideias.
No período de janeiro a março de 2008 a equipe responsável pelo
Planejamento Territoral Participativo (PTP) construiu então a sua agenda própria
para iniciar o processo de implantação das política públicas. Os seguintes itens
foram observados: 1) avaliação da viabilidade técnica e orçamentária do PTP; 2)
negociação intragoverno conduzida pela SEIR, SEPOF e a coordenadora do PTP
com vistas à mobilização de todos – secretários e dirigentes de órgãos – para o
12
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momento de assegurar a priorização das demandas na agenda de decisão, isentos
de interesses partidários ou de tendências internas; 3) diagnóstico da situação do
PTP até aquele momento, com o Conselho de Governo com destaque para a
previsão de nesse ano ser implementadas 267 demandas de obras, serviços e
equipamentos nos 143 municípios paraenses envolvendo 18 Secretarias e Órgãos;
4) quatro eixos estruturantes de participação popular desafiavam o desenvolvimento
de uma gestão participativa no âmbito do governo estadual: a formação de
conselheiros, territórios e desenvolvimento e o de controle social, sendo o primeiro,
o diferencial do PTP paraense, haja vista que estes não seriam meros
“fiscalizadores” ou "controladores sociais", mas responsáveis pela compreensão e
disseminadores das informações de cunho técnico tanto sobre os mecanismos de
planejamento estadual, como sobre temas eminentemente políticos. Neste ponto, a
preocupação se dava em torno da garantia do controle social e os mecanismos de
alcance dos mesmos nos 143 municípios. A equipe gestora optou, então, por um
sistema de controle, acompanhamento e avaliação de resultados, através do uso de
tecnologias da comunicação via WEB sugerindo, na oportunidade, a possibilidade de
estes atores, ao captarem as informações, gerarem também dados estatísticos das
políticas públicas que iriam sendo implementadas; 5) avaliação da estrutura
burocrática do Estado visando a garantia e a descentralização das ações para
abranger a nova política criada pelo PTP que exigia aparelhamento técnico e
pessoal para a dinâmica de atuação nesse novo instrumento de gestão observandose a falta de pessoal qualificado no Estado e nas indicações do governo para atuar
na sistematização, planejamento e formação no processo de participação popular; 6)
além disso, havia a exigência de priorização do orçamento das Secretarias para as
obras do PTP o que foi avaliado com certa dificuldade de abertura desse orçamento,
haja vista que cada Secretaria tinha suas próprias demandas e destinação dos
recursos pertinentes a elas, constituindo-se este, segundo Broni Mesquita (2012: 82)
num dos grandes entraves para a execução das demandas do PTP.
No quadro abaixo se observa a quantidade de recursos destinados a
demandas do PTP, a serem aplicados em programas finalísticos de políticas
públicas conforme previsto no PPA e as subsequentes Leis Orçamentárias Anuais.
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Demandas do PTP inclusas nas Leis Orçamentárias Anuais
de 2008, 2009, 2010 e 2011.
LOA

Órgãos
Envolvidos

2008
2009
2010
2011

42
38
34
34

Quantidade
de
Programas
60
49
45
45

Quantidade
de Ações
Previstas
104
50
46
46

Quantidades
de Regiões
Envolvidas
12
12
12
12

Total de Recursos
Previstos
R$ 1.579.556.028,00
R$ 1.543.931.555,00
R$ 1.565.027.705,00
R$ 1.568.345.868,00

Fonte: Lei Orçamentária Anual 2008, 2009, 2010, 2011

Embora previstos como recursos para a aplicação em demandas do PTP,
após as avaliações para a sua implementação, a conclusão a que chegaram os
envolvidos diretamente nessa política de gestão é que esses recursos não seriam
aplicados nessas demandas. Por uma série de circunstâncias isso era demonstrativo
de certo descontrole no âmbito do governo do Estado, sobre essa questão é
necessária um enfoque específico.
b.2) Disputas internas e os novos atores em cena: análise sobre tensões no
partido de governo e os entraves na execução das políticas públicas.
Num primeiro aspecto, diz Broni Mesquita (2012: 83), havia entraves na
execução do Planejamento Territorial Participativo, necessariamente pela “ausência
de atores com poder de decisão, capazes de empreender as políticas públicas
decididas nos fóruns do PTP, ou seja, não havia condições de combinar os três
fluxos, pois no fluxo político não havia defensores da nova iniciativa política
inaugurada pelo PTP”. O que isso queria dizer, segundo um primeiro diagnóstico
feito pela cúpula gestora do projeto de governo: necessidade de mobilização de
atores com significativo capital político orbitando com influência política para a
necessária negociação para o tempo da implementação das demandas populares.
Na avaliação da coordenadora do PTP, Edilza Fontes “entre os principais problemas
a serem enfrentados pela gestão, estavam a estrutura burocrática do Estado, que
não favorecia a participação e a descentralização, assim como a falta de estrutura e
aparelhamento técnico e pessoal para atuar na dinâmica do PTP. Aliado a isto havia
dificuldade de abertura no orçamento das Secretarias para priorizar as obras do PTP
e faltava pessoal qualificado no Estado e nas indicações do governo para atuar na
sistematização, planejamento e formação no processo de participação popular”
(idem, p.81).
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Ainda que haja consistência nas observações anteriores, a presente
investigação aponta como fator fundamental de lesão e desestruturação do
Planejamento Territorial Participativo e das políticas públicas empreendidas por esse
modelo de gestão, o (des)arranjo suscitado pelas 1º.) disputas internas tanto da
cúpula administrativa como entre as tendências do partido incumbente que se
encontravam na gestão, portanto, do governo. 2º.) Consequentemente houve
substituição de secretários5. quebra de alianças partidárias, e por fim, junção e
alinhamento com outras lideranças de partidos com menor teor decisório. Em outros
termos, essas dinâmicas estão relacionadas primariamente á luta pelo poder no
interior do partido (e fora dele), considerando essa organização como um sistema
interno autônomo de desigualdades que apresenta tensões e conflitos.
Sobre esse fato o item abaixo é revelador de motivações pelo poder que
fragilizaram a execução do plano de governo nos moldes estimados pelos atores
políticos comprometidos com as ações da agenda pública estadual.
Em 28 de maio de 2007, uma segunda-feira, as mídias estaduais recebiam a
seguinte nota para publicação:
Nota de Esclarecimento
1. - A Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de
Planejamento, Orçamento e Finanças (Sepof), informa que o
secretário Carlos Mário Guedes de Guedes está cumprindo
normalmente suas funções, reafirmando o que já fora
esclarecido pela Coordenação de Comunicação Social (CCS),
quando da veiculação de notícias de uma suposta exoneração
ou pedido de demissão por parte do titular da pasta.
2. - Cabe esclarecer que o não cumprimento de agenda de
trabalho na última quinta-feira, 24, foi motivado única e
exclusivamente ao cumprimento de questões de ordem pessoal
e familiar. As agendas, por seu turno, foram cumpridas pelo
secretário adjunto, Luiz Carlos Pies sem prejuízo ao
funcionamento da Secretaria.
5

As secretarias possuíam suas demandas próprias enquanto “sub-organizações”. Nesse sentido, o governo era
influenciado por um dilema a mais, ele teria de satisfazer as demandas das secretárias, os quais não estavam
consonantes com as demandas do governo incluídas no PTP. Mesmo considerando as a secretaria como parte
do corpo governamental, há certa independência administrativa, um fator importante quando vistas como
entraves às políticas públicas mais gerais.
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3. - Desde a última quarta-feira, 23, a Sepof designou técnicos
para trabalharem em conjunto com a Secretaria Executiva da
Fazenda (Sefa) na proposta de uma nova estrutura
organizacional da gestão financeira e contábil do Estado,
conforme determinação da Governadora e prontamente acatada
pelos Secretários. Essa reformulação, que inclui, ainda, a
recriação do IDESP, tem por objetivo reforçar o sistema estadual
de planejamento.
4. - Ainda conforme determinação da Governadora, a Sepof dará
continuidade ao acompanhamento do Projeto de Lei que tramita
na Assembléia Legislativa do Pará, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), bem como está preparando as próximas
ações do Planejamento Territorial Participativo, que culminará no
encaminhamento dos Projetos de Leis do Plano Plurianual (PPA)
e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Belém, 28 de maio de
20076.

Pelo teor da nota observa-se que desde o mês de maio/2007 há
constrangimentos circulando inter-secretários da equipe do governo. Sabe-se ainda
que nesse período acham-se em articulação e mobilização as equipes responsáveis
pela implementação do programa de governo inscrito inicialmente como orçamento
participativo mudando depois para Planejamento Territorial Participativo, lançado em
abril desse ano, constando de plenárias populares, apresentação do plano de
governo nas 12 Regiões de Integração constituída dos 143 municípios paraenses. É
de supor ainda que a discussão em torno do nome do programa de governo –
Orçamento Participativo do Pará (OP Pará) – se inscreva também entre as arestas
que marcaram a tensão, haja vista que na Mensagem da Governadora à Assembleia
Legislativa do Estado no início da Legislatura esta ainda se reporta à OP e somente
quando este programa é lançado os documentos e demais materiais de exposição
do mesmo tratam de PTP7. O Planejamento Territorial Participativo é um espaço
6

Esta nota foi extraída de http://blogdowaldyr.blogspot.com.br/ embora todas as mídias locais houvessem
publicado. Perfil do jornalista Waldyr Silva: Graduado em Letras e Artes pela UFPA, Licenciatura Plena, com
habilitação em Língua Portuguesa; pós-graduado em Jornalismo Ambiental (II Programa de Meio Ambiente
para Jornalistas) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); presidente da Associação de Imprensa e Comunicação de
Parauapebas (AICOP) nas gestões 2007/2009 e 2010/2011. Acessado em 28/03/2013.
7
“ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP). O Orçamento Participativo Estadual é um mecanismo que possibilita a
população participar do processo de decisão sobre toda a receita e a despesa pública estadual. O povo decide e
controla programas, obras e serviços a serem executados pelo Governo do Estado para a melhoria da
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novo de poder construído na gestão petista. A busca ou a defesa desse poder é o
componente dos conflitos e “desarrumações”. Nesse campo está a explicação para
o comportamento concorrente das elites políticas do partido de governo.
A nota de esclarecimento da Assessoria de Comunicação Social da
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sepof), se desdobrará em
outras intercorrências dentro do governo tomando a dimensão de uma primeira crise
intra-elites no poder.
O resultado será seguido, dias depois em um novo documento. O Diário
Oficial do Estado (DOE) em 11/06/2007, publica nota de exoneração do Secretário
de Estado Carlos Guedes, um dos criadores do Planejamento Territorial Participativo
(PTP)8.
O governo do Pará informa que o secretário de Planejamento,
Orçamento e Finanças, Carlos Mário Guedes de Guedes, a seu
pedido, deixará de ocupar esse cargo a partir de amanhã (12),
sendo substituído pelo atual secretário-adjunto de Governo, José
Júlio Ferreira Lima. O governo reconhece o importante trabalho
realizado pelo economista Carlos Guedes, que ocupou o cargo
durante cinco meses. Desde o período da transição até seu
último dia na Sepof, Carlos Guedes demonstrou competência,
responsabilidade, transparência, honestidade e espírito público.
Deu a toda a equipe um bom exemplo de organização e
articulação popular quando tomou à frente de projetos como o
Planejamento Territorial Participativo, o PTP, em todas as
regiões do Estado. Diante de seu desligamento do governo,
motivado por questões profissionais, a governadora Ana Júlia
Carepa agradeceu ao sr. Carlos Guedes pelo papel que
desempenhou em favor do crescimento sócioeconômico do
Pará. Na disposição de implantar um novo modelo de
desenvolvimento no Estado, o governo continua desenvolvendo
seus projetos à luz de uma política descentralizada, democrática
e voltada para o bem de todos os paraenses.
qualidade de vida das cidadãs e dos cidadãos. Complementarmente, o OP Pará apontará as prioridades locais a
fim de sugerir os investimentos que estão sob a responsabilidade do Governo Federal e dos Municípios,
respeitando a autonomia dos entes federados”. Mensagem lida na abertura da 16ª Legislatura da ALEPA, em
05/02/2007.
8

O outro parceiro de Carlos Guedes foi o Diretor de Planejamento dessa secretaria, o sociólogo Eduardo
Lauande.
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Esse ato criou algumas situações que tensionaram as bases do governo que
iniciava sua gestão, contribuindo para um realinhamento da estrutura administrativa.
É nítido que nesse contexto prático da realidade política-administrativa do
Pará, há certa pluralidade de objetivos se considerarmos a diversidade de interesses
construídos a partir da inserção de determinados atores políticos importantes. Nesse
sentido, o contexto organizativo do partido de governo se configura (ou se aproxima)
de um modelo de sistema natural, haja vista a presença de jogadores inseridos com
desígnios próprios, subitamente voltados na busca de certos incentivos.
Nesse momento da gestão, ao mesmo tempo em que exonerava Carlos
Guedes, a governadora assinava o decreto de nomeação de seu substituto, o então
secretário-adjunto da Secretaria de Governo (SEGOV), José Júlio Ferreira Lima.
Nessa nota da assessoria do governo, há referência à “experiência profissional
consolidada na área de Planejamento da Gestão Urbana e Regional”, com a atuação
do novo secretário se projetando durante a implantação do Planejamento Territorial
Participativo (PTP). Diz que “o novo secretário pretende garantir a continuidade das
ações de Planejamento no Estado do Pará, que serão intensificadas a partir do
resgate do perfil da SEPOF, após a transferência das Diretorias de Tesouro
Estadual e de Gestão Contábil e Fiscal para a Secretaria de Estado da Fazenda
(Sefa) e a recriação do IDESP”. Nesse caso, a Secretaria que seria comandada por
José Julio Lima demonstrava certo esvaziamento de ao menos duas diretoriaschave da então SEPOF de onde estava saindo Carlos Guedes.
Em meio ao noticiário sobre a questão, vários pontos são ressaltados pelas
mídias um mês antes da ocorrência, na suposição do afastamento de Guedes, o
criador do plano de governo de Ana Julia Carepa. Tratam ainda da situação que
atinge o PTP:
(...) Sobre o imbróglio que envolve Carlos Guedes que, há uma
semana, não sabe se permanece ou não na SEPOF, a fonte
revela que o secretário ficou muito chateado “com duas
situações”. A primeira foi o fato de adversários dele, na DS
[Democracia Socialista], tentarem espalhar que foi demitido, “o
que não foi o caso, porque foi ele que pediu demissão, o que
não foi aceito pela governadora”. A segunda foi a retirada de
duas diretorias da SEPOF – a Contabilidade e o Tesouro – o que
18
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ele só veio, a saber, “depois de já ter sido decidido pelo birô da
governadora com o[Claudio] Puty e o Charles[Alcantara]. A fonte
também cita dois exemplos, para demonstrar que as
divergências na DS, que culminaram com a crise da semana
passada, já têm algum tempo. Segundo ela, ainda no começo do
governo, Guedes queria a adoção do orçamento participativo –
apesar da oposição de Charles e Puty, que acabaram perdendo
a batalha. (...)9

O descortinar dessa situação interna quebra a visão turva do preconceito
sociológico, e evidência que as possíveis disputas internas dos partidos não são a
simples reprodução dos conflitos sociais, se assim o fossem, não haveria tensões
com membros de uma mesma ala partidária, (chamada de tendência, no caso
Democracia Socialista). Essas agitações estão pautadas mais na luta pelo poder de
deliberar que cada agente objetiva dentro das organizações.
O planejamento participativo [PTP], se tocado por um político – o
que, pelos vistos, Guedes pensa ser, mas não é – é um
trampolim privilegiado para o Palácio dos Despachos.
Principalmente, se não tiver muito dinheiro público, mas dispuser
de farta criatividade.
Provavelmente, os adversários dele não viram isso, até pela
incompetência que demonstram – e até exibem como bacana –
em relação ao marketing político. (...)

(...) Outro episódio envolveu a ressurreição do IDESP – que era
defendida por Charles e Puty, apesar da oposição de Guedes.
Como se sabe, Charles e Puty ganharam a parada10.

A observação da jornalista Ana Célia Pinheiro em relação à dimensão política
do PTP remete a vários pontos, no caso, à tensão da equipe do governo &
tendências do PT, questionamentos sobre as mudanças da agenda pública lançada
e, também, ao que já foi referenciado em torno da necessidade de mobilização de
9

Claudio Puty e Charles Alcântara eram Secretários de Governo de Ana Julia e faziam parte do chamado
“nucleo duro”.
10
Blog A Perereca da Vizinha, de 27 de maio de 2007, assinado pela jornalista Ana Célia Pinheiro:
http://pererecadavizinha.blogspot.com.br/ Acessado em 28/05/2013.
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atores com significativo capital político para engendrar a negociação prevista com o
processo de implementação das política públicas. Este era então um dos pontos
nodais que orbitava a equipe do governo no enfrentamento que esperava ter ao
enviar o projeto para avaliação e aprovação na Assembleia Legislativa do Pará
(ALEPA), embora houvesse parlamentares na liderança do partido e do governo
incumbente nesse órgão, além de uma base aliada, negociadores em potencial aos
ajustes e outras particularidades necessárias à execução do PTP, no quadriênio do
governo.
Num ponto inicial vê-se que a discussão em torno do nome do programa de
governo – Orçamento Participativo do Pará (OP Pará) – é uma das arestas que
marcou a tensão, sendo registrado pela jornalista. E na Mensagem da Governadora
à Assembléia Legislativa do Estado no início da Legislatura esta ainda se reporta à
OP e somente quando este programa é lançado em abril 2007 é que trata de PTP. A
outra questão mencionada no “imbroglio” intra-secretarios & governo refere à
recriação do IDESP que teria sido uma peça-chave para a tensão de Guedes, por
este ser contrário a ela e defendido pelos seus dois colegas. Esse outro foco da
discórdia parece que não está bem claro, pois, ainda na Mensagem da Governadora
ela trata desse assunto demonstrando que se trata de uma política já discutida no
coletivo:
O Governo está tratando como prioridade ocupar a lacuna
deixada pela extinção do IDESP. Já fizemos o lançamento
oficial da idéia, o que foi bastante festejada por amplos
segmentos acadêmicos que têm interesse na democratização da
informação. E não somente pelos acadêmicos, mas por todo um
corpo técnico qualificado que, com muita dedicação e
desprendimento, construiu a idéia do antigo Instituto. Esse
público contribuirá para que tenhamos um Instituto que dê
referência no Norte, colaborando para a produção de
informações próximas da realidade do nosso Estado11.

Quanto às dissensões intra-tendências será um asssunto que permeará todo
o quadriênio do governo e que mereceria uma análise a parte.
11

Parte da Mensagem lida na abertura da 16ª Legislatura da ALEPA, em 05/02/2007.
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Entretanto, pela avaliação que se faz da composição do secretariado estadual
nomeado pela governadora, a maioria integra a DS (Democracia Socialista) e os três
secretários citados pela jornalista são membros dessa tendência. A direção de uma
pasta possibilita o poder de decisão e deliberação, distribuição de políticas públicas,
promove status na medida em que há locação de recursos financeiro e material,
nada mais é do que um campo de agregação de incentivos do tipo seletivo.
O outro fator que instigou a tensão no governo e estava nas diretrizes das
novas funções da SEPOF com o novo secretário na gestão do PTP foi à
transferência das duas diretorias daquela secretaria – a Diretoria de Tesouro
Estadual e a de Gestão Contábil e Fiscal para a Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFA), o que, ao ver dos que comentavam a saída de Carlos Guedes, esse seria o
ponto central das discórdias porque ele acreditava que esvaziaria a linha política que
fora criada com a dinâmica de execução das politicas públicas demandadas nas
Assembléias Populares – APs do PTP. Sua versão sobre a saída do governo está
num diálogo dele com um blogueiro12 após sua exoneração:
“Não quero fazer ilação sobre de onde surgiram os
ataques à minha presença na administração, até porque a
governadora precisa de calmaria interna para executar
seu programa de governo, e eu torço para que ela seja a
melhor governadora do Pará”.
&
“Considero as agressões e mal entendidos como um
processo educativo. Erramos todos, eu, meus ex-colegas
de governo e quem esteve no entorno dos
acontecimentos. Mas tudo o que ocorreu serve como
ponto de partida para nos orientar, é um processo de
reordenamento de caminhos. Acho até que se erramos foi
com a preocupação voltada para acertar”.

12

Hiroshi Bogéa - http://www.hiroshibogea.com.br/papo-com-carlos-guedes/#comments
em
16/06/2007. O perfil do jornalista: paraense de Marabá- PA. Jornalista e publicitário, ex-repórter de jornais,
rádio e TV. Colunista de publicações em Imperatriz (MA), Marabá e Belém. Atualmente, dedica seu tempo na
produção de documentários, através de uma produtora de vídeo, e na assinatura do blog. Acessado em
26/01/2014.
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Esse momento inicial de crise na equipe do governo enredando o programa a
ser implementado e executado (PTP) para subsidiar a política orçamentária do
Estado ao longo da gestão, e a saída de Carlos Guedes, tem outro depoimento
importante, o do ex-secretário da SEPOF, José Julio Lima que o substituiu:

Acho que a primeira grande crise foi, justamente, com o Carlos
Guedes, seis meses depois. [Nesse momento] Eu estava como
secretário adjunto do Claudio [Puty]. Na verdade, houve uma
dificuldade muito grande entre o Claudio e o Carlos Guedes e
com a Ana Julia também, de maneira que o Guedes saiu. Eu
não vivi os bastidores exatamente, dessa saída, o que eu
percebia era que havia uma disputa. Principalmente em torno da
questão do planejamento territorial participativo, da estrutura do
planejamento, como é que este iria acontecer. Hoje, penso que
não era uma questão apenas do Carlos Guedes. Acho que a
secretaria de planejamento como estrutura administrativa, como
concepção de estado é onde estava muito do problema. Junto
com a questão da composição política. (...) mesmo com a crise
com Jader Barbalho, com o PMDB, principalmente na secretaria
de saúde, dava para ter um diálogo. Dava para ver projetos
andando, ver coisas sendo construídas. Mas depois da eleição
para prefeito [2008] foi tudo muito difícil. Foi tudo muito
complicado13.

Quanto à transferência das duas diretorias daquela secretaria (SEPOF) – a
Diretoria de Tesouro Estadual e a de Gestão Contábil e Fiscal – para a Secretaria de
Estado da Fazenda (SEFA) foi formalizada pela Instrução Normativa nº 0020, de 17
de agosto de 200714 e publicada no DOU Nº 30988 de 20/08/2007.
Nos termos da implementação do governo e considerando a nova agenda que
seria a execução do PTP, foi apresentada à ALEPA, a proposta de Reforma
13

Esta foi a primeira das três entrevistas concedida pelo ex-secretário às pesquisadoras Eneida Santos e a
coordenadora do projeto em 07/02/2013
14
http://www.age.pa.gov.br/ Resumo:”Altera a instrução normativa nº 0008, de 14 de julho de 2005, que
dispõe sobre a reestruturação organizacional, competências e atribuições das unidades administrativas,
modelo do processo decisório, redistribuição dos cargos de Direção e Assessoramento da Secretaria de Estado
da Fazenda-SEFA e dá outras providências. E publicado no DIÁRIO OFICIAL Nº. 30988 de 20/08/2007. Acesso
em 19 de março de 2014.
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administrativa no executivo, com a discussão iniciada desde 02 de abril de 2007,
numa Sessão Especial, até a sua aprovação

15

seguindo a ordem de discussão e

aprovação pelos parlamentares estaduais16 em sessões ordinárias.
Em entrevista concedida para a presente investigação, a ex-governadora Ana
Julia Carepa apontou algumas situações vivenciadas nesse período governo17:
(...) O PTP - planejamento territorial participativo - deu base para
o plano plurianual e qual foi a meta? Aprovou-se o PTP,
elaboramos com base nele o orçamento estadual e enviamos
para a Assembleia Legislativa, mas nem tudo que estava no
PTP foi aprovado. Mas o que foi aprovado nós queríamos que
fosse implantado. Criou-se então uma situação. Essa forma
nova de governar criou reação de alguns partidos aliados
tradicionais que não aceitavam com bons olhos, aquilo
[demandas] vir do povo [diziam]: “quer dizer então que eu vou ter
que cumprir o orçamento não da forma como eu estou
acostumado, a dividir com os meus aliados? Eu tenho que
cumprir aquilo que o povo decidiu?” Então essa mudança de
modelo de governo, essa inovação que foi a participação
popular, como nós demos autonomia para as secretarias, nós
tivemos dificuldade de fazer cumprir. Os secretários também
resistiam a isso e eles tinham uma certa autonomia, e o controle
foi mais difícil ainda (...). Houve uma inversão dentro do próprio
governo, uma situação que em vez de você defender o governo
as pessoas passaram a defender o seu umbigo, então todo
mundo, independente de tendência, defendia o governo, mas
teve gente que não o fez, isso é real. (...)

15

Para a avaliação da apresentação da proposta do governo, com desmembramento e criação de novas

Secretarias cf. http://www.alepa.pa.gov.br/alepa/lernoticia.php?idnoticia=2270
A sequencia dos
debates pelos deputados se acha nesse endereço, até a aprovação da proposta. Nesses debates vê-se a posição
do G-8, grupo suprapartidário que foi lançado em 23/03/2007. Diz o Presidente da Alepa no
http://www.alepa.pa.gov.br/ que “Os deputados estão se unindo por afinidade de idéias. Eles estão se
constituindo em um bloco independente para manter seus espaços políticos devido à inconsistência atual dos
partidos a que eles pertencem. Não vejo como essa formação possa se transformar em moeda de barganha
para a votação das matérias na casa”. Este grupo terá visibilidade de sua importância maior no texto anexo a
este relatório de Nilson Almeida Filho (2014).
16

Cf. http://www.alepa.pa.gov.br/alepa/arquivos/bleis/leis028648.pdf

17

Entrevista concedida à equipe do projeto pela ex-governadora , em 07/07/2013, às 17:30, na residência dos
pais dela.
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Essas intercorrências apontadas pela ex-governadora trouxeram, mais tarde,
algumas arestas traduzidas em emperramento de alguns projetos do executivo, na
ALEPA, que não foram aprovados.
Considerações finais
É fundamental referir que todo o trabalho discutiu o comportamento de
agentes políticos inseridos numa organização com poder de deliberação sobre
programas e políticas daquele período (2007-2010). Quando o partido é incumbente,
os benefícios ou promessas de benefícios futuros são largamente ampliados pela
delegação concedida pelos eleitores, possui como desígnio determinar/deliberar os
mecanismos da máquina pública, essa consignação detém benefícios dos quais o
partido não tinha participação, haja vista que essa atividade era realizada por outras
organizações partidárias. O efeito causado por essa incumbência é o aumento
potencial dos conflitos entre os membros, as elites comportam-se a fim de garantir
maiores incentivos possíveis.
Ao

avaliar

os

partidos

políticos

pela

ótica

da

teoria

organizativa,

necessariamente encontram-se dinâmicas relacionadas à luta pelo poder no interior
dessas organizações. Nesse escopo, o partido dos trabalhadores, na medida em
que assume o Poder Executivo no Pará entre os anos de 2007-2010 enfrenta
dilemas consideráveis, verdadeiros atravanques na execução das políticas públicas
planejadas para esse período. Há uma inconsistência/incongruência de interesses
forjada pelos agentes partidário-governamentais envolvidos, uma luta travada na
procura de incentivos seletivos. Os dados levantados evidenciaram que o novo
modelo de planejamento de política públicas, chamado de Planejamento Territorial
Participativo foi um foco novo de acesso ao poder, isso estabeleceu um concurso
entre os agentes políticos provocando estoures institucionais. Se a teoria dos
incentivos coletivos e seletivos é a perspectiva encontrada para justificar a
participação de agentes numa organização, essa mesma peça teórica é argumento
plausível capaz de evidenciar que a busca por esses benefícios é fator de dano a
um partido incumbente. Esse comportamento concorrente repercute negativamente
nas bases do governo e consequentemente na execução do projeto inicial do
programa. Dessa forma, fica claro que o comportamento da elite política e a ação
organizada não é domínio dos fins almejados.
24
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I - INTRODUÇÃO
A implementação de uma política pública é um processo longo e complexo em que
diversos atores se envolvem e interagem nos seus inúmeros e diferentes momentos. E, neste
processo, não há um caminho determinado ou uma regra exclusiva. Dependendo do assunto,
dos interesses, dos atores envolvidos, uma política pode demorar mais ou menos, ser ou não,
implementada. E, apesar da vasta produção acadêmica especializada, são poucas as referências
ao papel, ou ao lugar, ocupado pelos partidos políticos neste processo, objetivo deste trabalho,
exploratório1.
É importante frisar que as poucas referências são relativas a um recorte teórico que
enfoque o partido ou que sistematize suas ações no processo de elaboração das políticas
públicas, pois sua presença em trabalhos da área é constante. O que parece ocorrer é um
deslocamento do seu lugar na análise. Privilegia-se o governo, o parlamentar, o grupo de
pressão, o especialista e, mesmo que estes estejam relacionados, na investigação, ao partido,
não é ele agente no processo. Ele aparece como uma estrutura onde ocorrem interações para o
desenvolvimento de etapas do processo de desenvolvimento das políticas. Mas estas
interações, que serão destacadas, fazem desta estrutura um ator singular, que pode, inclusive,
nominar políticas ou ser a elas referido ou responsabilizado.
A hipótese que será desenvolvida é a de que o partido político é um formulador e
articulador de políticas públicas. A estrutura partidária possui uma vasta amplitude de interesses
convergindo para si, tantos quantos seus ativistas e seus canais com outras organizações, grupos
de interesse e movimentos, por um lado, e com parlamentares e gestores, de outro. No
ambiente partidário há, então, uma intensa troca de informações que permite a atores, muitas
vezes desconhecidos, estabelecerem conexões comuns e constituírem redes, com o estímulo
adicional de alguns deles terem acesso à agenda pública. Nesta dinâmica é fundamental o
trabalho de brokers2, indivíduos que transitam entre diversas organizações e que as articulam
em torno de processos determinados, como para a elaboração ou a implementação de políticas
públicas. Em uma rede o broker é um ponto com um grande número de conexões externas, que
extrapolam um grupo. Ele atua nas fronteiras das organizações, podendo ser parte de mais de

1
Este paper é um desdobramento do trabalho elaborado pelo autor na disciplina Seminário de
Tese II, ministrado pela Profa. Dra. Luciana Tatagiba no Departamento de Ciência Política do IFCHUnicamp, no segundo semestre de 2014, com o objetivo de compreender o partido em movimento, ou
seja, a participação e as interações dos partidos políticos em movimentos contestatórios e na disputa da
agenda do Estado de acordo com o referencial teórico da Teoria do Processo (ou Confronto) Político,
desenvolvido na e para a análise de Movimentos Sociais.
2
Tarrow (2011).
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uma delas, mas sem necessariamente responder por nenhuma delas. Seu papel é o de
articulador de diferentes grupos. O partido político, como será possível observar, é um ambiente
propício ao brokering3.
A ação dos partidários, sejam eles burocratas, ativistas ou representantes, em diferentes
organizações é facilitada pela possibilidade destes indivíduos se investirem de múltiplas
filiações4, que podem ser ativadas ou desativadas de acordo com o contexto em que se inserem.
Em sua pesquisa sobre as políticas de juventude no Brasil, Mische (2008) observa que boa parte
dos jovens ativistas que observa, mantém uma atividade política regular não apenas no partido,
mas também no movimento popular setorial, na associação de bairro, além da comunidade
eclesial ou sindicato, de acordo com o caso. Em cada um desses espaços o indivíduo ativaria a
filiação ou a identidade correspondente. Como militante no partido, como estudante, por
exemplo, no movimento estudantil e, como morador na associação de bairro. Age assim não
para esconder suas outras filiações, mas por carregar em cada um destes espaços uma demanda
específica, que não deve se confundir com as demais5. E porque em cada ambiente é necessária
uma linguagem específica, um conjunto de códigos particulares, que são conhecidos por seus
participantes e que, por isso, legitimam quem os conhece. Nesta perspectiva, os brokers seriam
ativistas que não estão restritos a uma organização política ou a um campo de atividade política
e que, por isso, conseguem ampliar suas redes de relação.
Quando a relação entre os grupos ultrapassa a articulação por um objetivo imediato ele
pode estabelecer pontes sólidas (bridging), possibilitando ações de médio e longo prazo sobre
fins comuns e, inclusive, a constituição de novos atores coletivos para o processo político.
Constitui-se uma ação comum, baseada em uma identidade comum, que não mais está
conectada por um indivíduo, o broker, mas entre as próprias organizações. Em um mapa de rede
poderia ser representado por um feixe de interações entre conjuntos de indivíduos, que
evidenciariam as organizações e a relação sólida. A observação destes desses mecanismos em

3

A opção de usar brokering e não brokerage se dá pelo entendimento de que os brokers atuam
sistematicamente na articulação de grupos e organizações. E brokerage, como define Tarrow, descreve
uma ação pontual: “a produção de uma nova conexão entre atores previamente desconectados”
(2011:187). Em McAdam, Tarrow e Tilly (2004:142) o conceito também é descrito como pontual. Mas o
agente da conexão, o broker, permanece interagindo entre os grupos.
4
Mische (2008). A autora fundamenta seu conceito a partir do cruzamento de círculos sociais, de
Georg Simmel.
5
Mische (2008:1) inicia seu livro descrevendo sua surpresa na ação de ativistas partidários que
ajudavam na organização de um grêmio estudantil, enfatizado a importância da manutenção da
autonomia em relação aos partidos políticos, enfatizado palavra de ordem: “partidarismo não!”.
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trabalhos sobre a implementação de políticas públicas de áreas específicas permitirá a
identificação do papel do partido político no processo.

II – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Mendosa (2012), em sua investigação sobre a política assistencial do governo Lula,
identifica sua gênese em um grupo de especialistas da PUC-SP6 que envolveu-se na disputa por
uma política pública de assistência social segundo seus princípios e sua visão de mundo nos
campos acadêmico e político7. Na reconstituição da história política deste grupo, o autor
apresenta seu mapa relacional, sua rede, o que permite compreender porque foram aquelas as
propostas adotadas pelo governo.
Neste processo destaca-se Aldaísa Sposati. A professora da PUC-SP além de seu trabalho
acadêmico, possuía uma intensa atividade partidária junto ao Partido dos Trabalhadores. No
partido, ajudou a constituir um setorial específico para a área8, que serviu de ponte entre as
duas organizações. A primeira oportunidade de implementação das políticas de assistência
social gestadas por estas especialistas teria sido na prefeitura da cidade de São Paulo, durante
a gestão de Luiza Erundina (1990-1994), eleita pelo PT e também assistente social9. Mas as duas
estavam em diferentes tendências e, na montagem do governo a Secretaria de Bem Estar Social
foi confiada a Marta Silva Campos, colega da PUC-SP10.
Em 1992 Aldaísa elegeu-se vereadora pelo PT, continuando o trabalho que o partido já
tinha na área da assistência social. Permanece na Câmara dos Vereadores por três mandatos,
com relevante produção legislativa na área11, entre 1993 e 2002, quando assume a Secretaria
de Assistência Social do governo petista Marta Suplicy, eleita prefeita de São Paulo em 2000. A
relação entre o grupo acadêmico e o partido permitiam que as diretrizes de um campo do saber
6
O grupo era, especificamente, formado em torno do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre
Seguridade e Assistência Social (NEPSAS) da PUC-SP.
7
Mendosa, utiliza como referencial teórico a obra de Pierre Bourdieu. Os conceitos em itálico
são grafados assim pelo autor.
8
Além dos Diretórios, instâncias partidárias reconhecidas pela Justiça Eleitoral, o PT tem em sua
estrutura outras instâncias, como os setoriais, que reúnem filiados e simpatizantes em torno de um tema
específico, como Assistência Social, Habitação, Cultura, Saúde, entre outros. Quando bem organizados, os
setoriais existem no nível municipal, estadual e nacional, coordenando a área temática e dando diretrizes
e insumos ao partido.
9
Luiza Erundina foi vereadora na cidade de São Paulo entre 1983 e 1986. No partido também
desenvolveu atividades ligadas à área, como a coordenação setorial do programa de governo para as
eleições de 1985, que contou com a presença efetiva de 60 ativistas, entre eles 41 filiados ao partido.
10
Mendosa (2012:70) reconstitui a disputa interna do PT a partir de Couto (1995).
11
Destaque para a lei 12.316/97 que cria a política de atenção à população de rua no município
de São Paulo.
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fossem encaminhadas para o campo político, e no sentido inverso, que o partido acompanhasse
o debate acadêmico, aproximando estes dois campos. O ponto de convergência era a atuação
de Aldaísa Sposati, que pertencia aos dois campos de atividade e dominava os códigos de ambos.
Na academia seguia as condutas esperadas pela comunidade acadêmica, assim como no
ambiente partidário atuava como uma militante.
Mas o envolvimento político e o teor politizado da produção acadêmica do grupo não
foi assimilado de forma positiva pelo conjunto das escolas da Assistência Social. Mendosa
registra que, durante o processo de implementação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
em 1994, em um ciclo de palestras, teve espaço um acalorado debate a respeito da função da
academia em relação à área, com críticas aos seus compromissos político-partidários. O
momento explicitou uma divisão de enfoque teórico que existia desde meados da década de 80,
que opunha um olhar político a um olhar econômico sobre a questão. Aldaísa era posicionada
na primeira vertente12.
A vitória de Lula à Presidência da República modifica a relação que o governo tinha com
a Assistência Social. Se o período entre a inserção da pauta na Constituição e a posse de
Fernando Henrique Cardoso (1995) como Presidente da República marcam um primeiro
período, pode ser notabilizado pela pouca atenção dada à Assistência Social e a dificuldade de
pautar e regulamentar os dispositivos já previstos, como a aprovação da LOAS em 1990, o
período seguinte, correspondente aos seus oito anos de governo, também não foram de
profundos avanços. Houve avanços, com o a implementação do Fundo Nacional de Assistência
Social e o funcionamento do Conselho de Assistência Social, que convocou a primeira
Conferência Nacional de Assistência Social. Mas poucas de suas deliberações foram acolhidas
pelo governo federal, pois “constituíram momentos significativos de debate e de oposição à
política social do governo F. H. Cardoso, em especial ao Comunidade Solidária”13. O programa
em questão retirava da Secretaria de Assistência Social a responsabilidade pela implementação
das políticas, tomando pra si esta responsabilidade, que era executada “com e entre elementos
da sociedade civil para o desenvolvimento de ações específicas nos municípios e estados com
maior concentração de pobreza”, contrariando a pactuação para uma política universal e pública
elaborada pelos constituintes. Nesta disputa política estavam envolvidas as assistentes sociais
ligadas ao PT, entre elas Sposati, que disputavam e legitimavam o Conselho.

12
13

Mendosa (2012:71)
Mendosa (2012:16)
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O início de uma gestão petista na Presidência alimenta, junto aos ativistas da assistência
social, a expectativa da implantação de uma agenda concreta na área, com a implementação
das políticas públicas esperadas desde de que a LOAS entrou em vigor. “É possível imaginar a
variedade de propostas e de grupos internos ao próprio partido que disputaram, no início do
mandato, a condução de sua política social”14. E a disputa permanece ao menos até 2004,
quando é estruturado o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). A mais destacada na
pesquisa de Mendosa é entre o Setorial Nacional de Economia Solidária do PT, onde o grupo da
PUC-SP atuava desde os anos 80 juntamente a outros grupos, e o organizado em torno do
Programa Fome Zero, formado por pesquisadores do Instituto de Economia da Unicamp,
capitaneados por José Graziano, que vinha elaborando o programa no Instituto Cidadania,
organismo criado por Lula para auxiliar o partido no desenvolvimento de programas e políticas15.
Enquanto o grupo de Graziano compôs o Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar
(Mesa), o Setorial assumiu a direção do Ministério da Assistência Social.
A importância do Setorial é destacada por Mendosa:
“De fato, boa parte dos agentes políticos responsáveis pelo reordenamento da política de assistência
social no governo Lula era formada por membros deste Setorial. Ocupando cargos políticos, eletivos
ou não, como vereadores e secretários municipais; trabalhando como professores e pesquisadores;
participando nos conselhos e fóruns municipais, estaduais e nacional da política de assistência;
prestando consultorias especializadas por meio dos seus núcleos e institutos de pesquisa; e ocupando
posições chave nos sindicatos e associações de classe, esse grupo acumulou o capital simbólico
específico e suficiente, como especialistas da assistência social, para ocupar posições estratégicas no
governo federal, por meio do qual construíram e impuseram as classificações, nomenclaturas e visão
de mundo acerca desta política a partir de 2004.”16

Esta disputa é encerrada com a reforma ministerial de 2004, quando o Mesa e o MAS
são unificados no MDS, que tem sua estrutura ocupada por ativistas do Setorial ou com
afinidade com suas propostas. Ne nesta reforma a assistência perdeu seu “estatuto” de
Ministério, do ponto de vista dos membros do setorial foi uma verdadeira janela de
oportunidade para que ocupassem posições que lhes permitiram franquear ao governo federal
suas alterativas para a política de assistência social17. Decorre deste resultado a aprovação da
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Mendosa (2012:130)
O Instituto Cidadania foi um desdobramento do Governo Paralelo criado pelo PT para o
acompanhamento das políticas do governo federal e para a proposição de políticas e programas para as
candidaturas petistas. Como os setoriais são objeto de disputa entre as tendências petistas, o Instituto foi
uma saída encontrada pelo então candidato Lula, para um assessoramento técnico-político mais
pragmático e programático. Com o fim do mandato de Lula, em 2010, foi transformado em Instituto Lula.
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Mendosa (2014:140)
17
Mendosa (2012:147)
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Política Nacional de Assistência Social, de 2004, normatizada no ano seguinte, e que permitiu o
atendimento público e universal à assistência social, entre outras medidas, por meio dos Centros
de Referência da Assistência Social (Cras), equipamentos públicos presentes nos municípios,
porta de entrada para os programas.
Apesar do Setorial Nacional de Assistência Social ser composto por diversos grupos,
assim como muitas as prefeituras petistas com histórico de trabalho em torno da assistência
social, o enfoque na PUC-SP e no papel de Aldaísa Sposati é dado pelo próprio autor, que a
identifica como uma policy entrepreneur18, ou seja, um sujeito responsável pela junção dos
problemas existentes às soluções formuladas no interior de uma comunidade de especialistas e
que trabalha ativamente para que tenham espaço na agenda do Executivo19:
“Claro está que Sposati foi a principal, mas não a única, articuladora do projeto político centrado no
objetivo dedar visibilidade à política de assistência social. Contudo, como principal responsável pela
expressão organizada e articulada desse projeto – cuja legitimidade foi reiteradamente
fundamentada nas ‘discussões e debates’ feitas pelo núcleo que coordena naquela universidade, o
NEPSAS, e do qual participam não só professores, mas também orientandos de mestrado e doutorado
do programa de pós-graduação – Sposati passou a ser, de fato e por direito, a voz de um conjunto
amplo de agentes políticos mobilizados e altamente mobilizáveis em fóruns, colegiados e grupos em
defesa da assistência social.”20

O ambiente acadêmico e universitário é destacado pelo autor:
“A presença da PUC de São Paulo vai além dos cargos que seus professores ocuparam ou das
consultorias prestadas ao MDS(...). Na verdade, além de serem militantes do setorial da assistência
social do PT e muitas vezes ocuparem cargos na administração pública, boa parte das assistentes
sociais que conduziram a reordenação da política de assistência federal no nível federal eram também
pesquisadoras e professoras do serviço social. A maioria fez o mestrado e o doutorado no Programa
de Pós-Graduação em Serviço Social na PUC-SP.”21

Com isso fica evidente que para além das práticas, há uma preocupação constante na construção
de conhecimento na área, por parte dos agentes envolvidos.
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III – A POLÍTICA NACIONAL DE MORADIA
O texto de Tatagiba e Teixeira (2014) discute formas de identificar os resultados da ação
de movimentos sociais, partindo da análise do movimento de habitação. As autoras identificam
“duas dimensões relevantes que afetam os resultados: o contexto e a dinâmica das interações”.
Em ambos, apontam a relação estabelecida entre o movimento e outros atores. No caso das
interações a relação é tácita, mas no caso do contexto, apontam a importância dos alinhamentos
políticos. O conjunto dessas duas dimensões influencia o resultado das ações empreendidas. E,
para isso, se propõem a descrever cuidadosamente e analisar as interações entre os
movimentos e os demais atores políticos em contextos específicos22. E escolhem a União
Nacional por Moradia Popular (UNMP) como o ator, ou movimento, a ser observado.
A gênese deste movimento, segundo as autoras, é “forjado na intersecção entre os
trabalhadores pobres, a igreja católica progressista, assessorias técnicas e o Partido dos
Trabalhadores”23, nos anos 1980, na Zona Leste da cidade de São Paulo. A importância do
partido é retomada também na contextualização da importância desta região, em que “o forte
investimento da igreja católica progressista e, depois, do Partidos dos trabalhadores, gerou um
caldo de cultura extremamente favorável à organização política” e “é neste emaranhado – onde
é difícil saber onde começa uma ‘instituição’ e termina a outra – igreja, partido, movimento,
assessorias técnicas e governo – que as estruturas de mobilização, os repertórios e as demandas
da União se forjam”24.
As autoras destacam que desta conjunção resulta o “múltiplo pertencimento dos seus
militantes às organizações populares de luta por moradia, ao PT, às CEBS e às pastorais de
moradia”25. Em uma enquete realizada na pesquisa empreendida pelo Nepac (Nucleo de
Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva), da qual elas fazem parte, com
lideranças do movimento, em 2009, 72% de disseram próximos a algum partido e, destes, 91,6%
dos entrevistados se disseram simpáticos pelo PT, contra 2,8% que afirmam simpatia pelo PSDB.
Dos próximos ao PT, 41% disseram ser filiados ou simpatizantes a mais de 20 anos26. Essas
afirmações, assim como as que dizem respeito ao momento genético da organização indicam
uma clara relação entre a UNMP e o PT, enquanto instituições, mas também em relação aos
próprios ativistas, que dividem sua ação entre os dois ambientes.
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No que diz respeito à ação do movimento, fazem um resgate histórico e identificam as
primeiras experiências de luta por moradia e de diálogo com o governo, com a posse de Franco
Montoro em 1983. Oriundo do MDB e opositor do regime militar, o Governador do Estado abriu
diálogo com movimentos sociais e produziu inovações em diversas áreas, inclusive moradia. Da
mesma forma, o prefeito, à época Mário Covas, foi receptivo às demandas dos movimentos
sociais. Mas os governos que se seguiram, com Orestes Quércia no Governo do Estado e Jânio
Quadros na prefeitura, não mantiveram o mesmo padrão de relacionamento, encerrando o
diálogo direto e os programas até ali empreendidos. No período a ação institucional do
movimento, se houve, na cidade de São Paulo, ficou a cargo de parlamentares, como Luiza
Erundina, vereadora pelo PT, “comprometida com a luta dos moradores de favela”27. Eleita
prefeita em 1988, Erundina:
“fez da moradia uma das prioridades da sua gestão, convidando vários militantes do movimento de
moradia e intelectuais comprometidos com a bandeira da autogestão a compor o governo. Dentre
eles Padre Ticão, do Movimento Sem-Terra Leste II, filiado à União [UNMP] naquele momento, Nabil
Bonduki (arquiteto assessor dos movimentos nos empreendimentos autogestionários, que foi
indicado Superintendente de Habitação Popular, Leornardo Pessina, uruguaio com experiências nas
cooperativas de auto construção, entre outros”28.

Ainda no primeiro ano do governo, foi elaborado um programa habitacional para populações de
baixa renda baseado nas premissas pelas quais o movimento vinha se organizando, o FUNAPS.
E eleição de Erundina, pelo relacionamento estabelecido entre o governo petista e o
movimento de luta por moradia, foi um ponto de inflexão de inflexão na trajetória da UNMP,
que no final dos anos 1980 muda seu nome para União de Movimentos por Moradia (UMM).
Uma de suas lideranças, Benedito Barbosa, entrevistado pelas autoras, afirma que “No governo
Luiza Erundina, passamos a enxergar o Estado de uma forma diferenciada, não mais como
inimigo, mas como parceiro do movimento no sentido de estar construindo uma política pública,
que no caso é a moradia digna para os trabalhadores”29. Mas que teve curta duração tendo em
vista as eleições seguintes e os governos de Paulo Maluf e Celso Pitta, do PPB, que cessaram a
relação amistosa com o movimento de moradia.
A eleição, em 2000, de Marta Suplicy, recoloca o PT na prefeitura de São Paulo e traz
novamente o movimento de moradia como interlocutor. O Secretário Municipal de Habitação
foi confiado a Paulo Teixeira, advogado com identificação e trajetória junto aos movimentos de
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moradia e à Zonal Leste. Na gestão, alguns membros dos movimentos compuseram a secretaria.
Uma pauta antiga, apresentada à Câmara de Vereadores ainda no governo Erundina é
conquistada com a criação do Conselho Municipal de Moradia. Apesar deste reestabelecimento
de relações entre o movimento e o governo as autoras destacam, a partir da entrevista com
Barbosa e de Cavalcanti (2006) que o
“governo petista da capital não se traduzia em inovações na experiência da autogestão, e os ganhos
na perspectiva do movimento de moradia foram avaliados como menores, pelo menos quando
comparado ao Governo Erundina, que por sua vez, encarnava um modo petista de governar que talvez
não encontrasse mais sustentação no interior do PT nos anos de 2000”30.

A relação com o governo é ambígua. Dois trechos de entrevistas escolhidos pelas
autoras são importantes para marcar isso: “nós acabamos pecando talvez por não exigir mais da
Marta, pressionando mais. E, por outro lado, pecamos também porque não conseguimos
reeleger ela.”31, diz a primeira. A segunda: “Quando a gente ia com o subprefeito, ou até no
diretório [do PT], a gente ouvia que era importante respeitar a governabilidade. E nós como
movimento e lutando pelo Partido, fomos coniventes”32. Em parte a ambiguidade era creditada
à participação dos militantes do movimento de moradia nos Diretórios Zonais do PT, assim como
nos gabinetes dos parlamentares petistas33, o que as autoras classificam de profissionalização
dos militantes dos movimentos. “A atuação profissionalizada teria gerado uma maior
dependência dos militantes, que estavam ocupando cargos na prefeitura e nos gabinetes de
vereadores e deputados, o que teria limitado a capacidade de pressão do movimento sobre o
governo”34. A partir disso ressaltam dois pontos, que não se propõe a debater: que a presença
de um governo petista oferece maiores oportunidades para os movimentos alcançarem suas
reivindicações e que a múltipla filiação (partido, movimento, governo) traz dilemas estratégicos
inegáveis ao impelir o movimento a se alinhar à lógica das disputas eleitorais.
Da experiência a municipal, passam então à análise da relação dos movimentos de
moradia com o governo federal que, antes da eleição do Presidente Lula, era praticamente
inexistente. No novo governo
“toda a área da habitação foi remodelada com a criação do Ministério das Cidades, Conselho e
Conferência das Cidades e a entrada de vários militantes e intelectuais do campo da reforma urbana
para postos chave no interior do Ministério. [E] a presença do PT no poder, mais uma vez, abriu espaço
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para que a múltipla filiação dos atores que ocupavam postos no Estado se traduzisse em inovação
institucional.”35

E foram várias as conquistas do movimento de moradia, ente elas o Crédito Solidário, o Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social e um programa específico para as entidades da
sociedade civil no Programa Minha Casa Minha Vida, que tinha como meta a construção de
unidades habitacionais, com um desenho que favoreceria a atuação das empresas da área, e
não os movimentos. No Conselho e nas Conferências as autoras ressaltam que que a UMM tinha
significativa capacidade de influência e, por isso, conseguia pautar seus temas.
O movimento de moradia também atuou no processo de elaboração das propostas de
moradia para o programa de governo petista, elaborado do Instituto Cidadania, que elaborou o
Projeto Moradia. Os atores do processo de construção deste projeto foram, em grande parte,
militantes e intelectuais que integraram o Ministério das Cidades enquanto ele foi dirigido pelo
PT.
As autoras concluem que as conquistas não são apenas as demandas que são
conquistadas, mas a capacidade do movimento de atuar com ações disruptivas quando o
governo não se abre ao diálogo, mas como negociador quando o governo legitima-o como ator
no processo de construção de políticas públicas. Além disso identificam a relação com o PT como
importante para os ganhos dos movimentos. Mas não acreditam que possa ser dito que o
movimento teve sucesso, pois
“as vitórias não foram definitivas, foram pequenas vitórias que que ampliaram a margem da União
[de Movimentos de Moradia] para a ação nos rounds seguintes, ao modificar o contexto no qual se
davam as interações entre o movimento, seus aliados e seus antagonistas. Ou seja, a União [de
Movimentos de Moradia] tem impactado a política pública sob a forma de resultados incrementais
em um contexto bastante adverso dado a supremacia dos interesses do capital imobiliário na
produção das cidades brasileiras.”36

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os textos de Mendosa e de Tatagiba e Teixeira possuem abordagens e metodologias
muito diferentes, mas para a finalidade proposta por este trabalho isso não é relevante. Em
ambos é possível recortar, do conjunto da análise, o papel da estrutura partidária na articulação
dos atores, que buscam implementar políticas públicas. As assistentes sociais disputam o saber
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a respeito da área em ambientes acadêmicos, mas a implementação das políticas se dá junto ao
Estado. E a mediação do processo é realizada pelo partido. Neste caso, o setorial do partido tem
relevante papel. É nele que será feita a disputa por como o partido deve assumir aquela pauta
e vai garantir ao partido a possibilidade de, a partir do debate externo, formular uma proposta
sua.
Como o acesso à gestão depende de quem está nos postos chave e, por decorrência,
nem sempre há disposição para o diálogo e negociação, o espaço do debate a respeito da política
que deve ser implementada foi dentro do partido. E, ao constituir um espaço específico de
debate de um tema no partido, os resultados daí decorrentes, são por ele assumidos,
distribuindo por meio dos espaços de que dispõe. No caso de São Paulo, nos mandatos da Luiza
Erundina como vereadora, deputada estadual e depois como prefeita. Nos mandatos sucessivos
de Aldaísa Sposati. Assim como por toda a bancada petista nos diferentes ambientes legislativos,
seja o partido situação ou oposição.
A diretriz partidária na área parte das proposições do setorial, mesmo que por pessoas
que não sejam filiadas. O debate acadêmico é relevante, pois é ele que garante legitimidade
científica. E ele é feito. E seus resultados são levados para dentro do partido por ativistas que
possuem múltipla filiação. No partido o debate e as disputas são a respeito de como
implementar aquele saber. É interessante notar, como permite a investigação de Mendosa, que
as dinâmicas internas do partido também influenciam nos resultados. O fato de pertencer a
determinado grupo, e a relação deste com os demais no partido, pode facilitar ou dificultar que
a diretriz seja implementada. Apesar de operar como broker, levando o debate acadêmico para
dentro do partido, Sposati não conseguiu destaque na primeira gestão petista em São Paulo pois
o grupo ao qual pertencia apoiou a candidatura de outro nome para concorrer à prefeitura, em
que se sobressai a dinâmica partidária, já que a composição de governos segue regras próprias,
que não tem relação com qualquer debate acadêmico sobre o tema.
Mendosa não trabalha com o conceitual da Teoria do Processo Político (TPP), e classifica
o lugar de Aldaísa como uma policy entrepreneur, seguindo o conceitual de Kingdon37. Apesar
da funcionalidade do conceito no trabalho do autor, que vê em Sposati uma especialista que
aproveita uma janela de oportunidade para pautar um tema na agenda do Executivo. Do ponto
de vista da TPP o conceito de broker mostra-se mais preciso, já que a ação da especialista não
se limita à janela que pauta o governo federal na área, mas insere os resultados da PUC-SP na
agenda partidária e solidifica as interações entre as duas organizações. O papel dela em ambos
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conceitos a coloca como protagonista, mas o uso do conceito da TPP permite ampliar a gama de
processos que ela envolve. Inclusive ao se oferecer como candidata do partido como
parlamentar e atuar continuamente enquanto tal.
Ao se tornar vereadora, Sposati novamente assume mais uma identidade, a de
legisladora. E suas propostas, ainda mais na área da assistência social, carregam as diretrizes
construída por ela, em conjunto com as demais ativistas da área no partido. Na Câmara de
vereadores o debate é político. E o posicionamento desta vereadora, assim como a da bancada,
por conta da relação que já existia, faz com que o PT se destaque naquela área específica. É
quando o partido deixa de se comportar como o ambiente que permite a articulação da temática
e passa a ser ator. A bancada do PT e o partido assumem determinados posicionamentos, que
tornam-se, então, posicionamentos petistas. Ele é o ator que vocaliza, no parlamento, diretrizes
de um debate que não é só seu, mas trazido a ele por brokers, depurado e rearticulado com os
ativistas partidários do setorial da área, que disputam como deve ser assumido pelo partido
como sua diretriz.
É interessante notar que, diferente de Erundina, que não mantém uma vida acadêmica
ativa, Sposati mantem sua atividade acadêmica. Como professora, pesquisadora e
coordenadora de um núcleo, apresenta os elementos da área, formando assistentes sociais,
muitos dos quais poderão passar a defender academicamente aquele ponto de vista e
conquistando, então, adeptos que devem engrossar a luta que a professora empreende pela
assistência no que se refere às políticas públicas, mas também na defesa da classe profissional,
ao destacar politicamente a sua categoria profissional. E envolve a instituição a que pertence no
debate e nas disputas da área. O transito entre as duas instituições, PUC-SP e PT permite o
estabelecimento de uma ponte sólida. O pensamento petista sobre assistência social se
referencia naquela instituição, no que poderia ser considerado um think tank. Mendosa registrar
que a reunião do setorial de assistência social ocorreu na universidade é sintomático do grau de
afinidade entre as instituições38 e a operacionalização das múltiplas filiações.
Por assumir a perspectiva de Bourdieu em que a disputa por posições importantes,
“aquelas que permitem aos agentes definir as regras do jogo, dizer quais são as condições para
a entrada no jogo, o que efetivamente está em jogo, quem legitimamente integra o campo e
quem dele não faz parte (leigos, profanos, não iniciados)”39 e que vê no Estado o “espaço de
disputas para o qual todas as outras disputas convergem, [que] permite a nomeação de
38
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princípios para todos os outros campos e, portanto, o espaço de lutas no qual é determinado
quais são os conflitos legítimos e onde existem disputas que devam ser levados a sério”40,
Mendosa vê como resultado positivo a incorporação dos ativistas, que vinham disputando sua
visão de mundo, nos governos. Ela reflete a legitimidade conquistada pelos atores, que passam
então, a determinar as regras do campo.
No texto de Tatagiba e Teixeira, a relação com o partido é muito mais presente. Mas ao
adotar a análise dos resultados das ações do movimento social, acaba ressaltando a dificuldade
em assumir que há a construção de uma ponte sólida entre as duas instituições. A despeito da
múltipla filiação dos ativistas dos movimentos, que assumem a responsabilidade por eleger
candidatos do PT, que participam da vida política do partido em reuniões de diretórios e que,
pela legitimidade que o partido confere ao movimento, abrindo canais de diálogo quando
comanda gestões, cargos em mandatos legislativos e nos governos, reconhecendo aquele ator
como fundamental, tais relações são compreendidas como cooptação ou negativas por
limitarem a autonomia do movimento.
O reconhecimento das autoras que em governos petistas o movimento teve mais
facilidade de negociação e que a interação com o PT é importante refletem o auto nível de
consolidação da ponte entre as organizações. E a ambiguidade verificada no tratamento que os
ativistas conferem ao partido demonstra por um lado, a força desta ponte, já que grande parte
deles participa de ambas de forma sistemática. Por outro lado demonstra a dificuldade destes
atores em desativar, de acordo com a situação, suas identidades. Assim como há esta interação
em momentos em que o PT é situação, talvez fosse possível identificar na composição dos
gabinetes e na atuação de parlamentares petistas espaço para os movimentos de moradia,
assim como o apoio às suas ações disruptivas, quando na oposição.
Os brokers no caso da implementação da política de habitação são os dois entrevistados:
Evaniza Rodrigues e Benedito Barbosa. Também pode ser caracterizado assim o arquiteto Nabil
Bonduki, que neste texto não tem o mesmo destaque dado em Tatagiba (2012), mas que exerce
o papel de conectar o movimento, o PT e a academia, sendo também porta voz de movimentos
de moradia quando no Legislativo municipal.
A análise da função do partido político na elaboração e implementação de políticas
públicas conquista uma possibilidade interpretativa quando observado como ambiente em que
diferentes atores, sejam eles ativistas ou grupos, apresentam e disputam posições temáticas.
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Por fazer a mediação grupos da sociedade e o Estado, o partido pode abarcar propostas tão
diversas quanto forem os interesses dos seus filiados ou das organizações com as quais
estabelece bridging. E é porta de entrada destas propostas nos ambientes institucionais dos
quais faz parte, sejam eles do Legislativo ou do Executivo. Neste sentido o partido, em sí é vazio,
sem propostas. Ele vocaliza aquilo que seus ativistas pautam, em um processo que pode não ser
simples, pois no ambiente podem existir posições antagônicas, que serão disputadas pelos
meios próprios instituído pelo partido.
A capacidade de organização destas propostas no ambiente partidário dependerá da
organização interna do partido e da sua capacidade de articulação entre os grupos envolvidos
em torno dos diferentes temas. Neste texto, o partido destacado foi o PT. Sua organização
interna permite o debate de diferentes temas, tendo sido criados instâncias específicas para
isso, os setoriais, onde especialistas e interessados nos mais diferentes temas, como a
assistência social, a moradia, mas também a mobilidade as relações raciais, o meio ambiente,
entre muitos outros.
Pelos setoriais serem organizados a partir da lógica partidária, que envolve as disputas
internas de poder, seus posicionamentos não estabelecem, necessariamente, consensos, nem
suas propostas agradam sempre ao conjunto do partido. Essa dinâmica, que é necessariamente
demorada, pois depende da participação democrática de muitos ativistas, pode provocar
dificuldades em relação a decisões mais pragmáticas, como programas ou diretrizes de governo,
motivo pelo qual foi instituído o Instituto Cidadania41, que assessorou o candidato Lula em áreas
específicas, modelo replicado na constituição do Instituto Florestan Fernandes, por exemplo,
que fez o mesmo tipo de assessoramento para a candidata Marta Suplicy a partir de 1998.
Apesar de ainda carecer de refinamento metodológico e da ampliação do escopo das
políticas públicas analisadas que pode, inclusive, permitir a investigação de outros partidos, o
que fortaleceria as conclusões do texto, o que se pretendeu, de maneira exploratória, foi
estabelecer um recorte analítico sobre a formulação das políticas públicas que valorize a
presença dos partidos políticos. Neste recorte eles são analisados não como atores, mas como
um ambiente para sua articulação. Este ambiente é possibilitado pela abertura do partido a
propostas de políticas públicas, das quais depende para seu trabalho, tanto executivo quanto
legislativo, neste caso como ator. A dinâmica desta articulação é dada pelos brokers, indivíduos
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que ultrapassam os limites da sua atuação partidária e que, por isso, permitem a constituição
de uma rede de interações mediada pelo partido.
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