
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAIS DO GRUPO DE TRABALHO 
 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

 

RECIFE, 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013 

 

  



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 2 

Sumário 
 

MISIONES SOCIALES E O DIÁLOGO COM MOVIMENTOS SOCIAIS: RECONFIGURAÇÕES TERRITORIAIS 

OU PRAGMATISMO POLÍTICO? ................................................................................................................................... 3 

ANNE LIMA 

CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA E CHAPÉU DE PALHA: ESTUDO DOS PROGRAMAS DE 1988 E 2007 ..... 14 

CAIO LEITE RABELO; DIEGO ABREU; EGERTON NETO; JORGE OLIVEIRA GOMES 

A INEFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA NO BRASIL .............................. 24 

CARLOS RODRIGUES SANTOS DE JESUS 

MÚLTIPLAS DIMENSÕES DA ANÁLISE DE UMA POLÍTICA PÚBLICA: O CASO PRIME ................................. 35 

DARCON SOUSA E ROBERTO VERAS DE OLIVEIRA 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CIÊNCIA & TECNOLOGIA NO VALE DO SÃO FRANCISCO: FAMESF E 

EMBRAPA/SEMIÁRIDO ................................................................................................................................................ 50 

DÉBORA DE SEIXAS LEÃO BRITO E LAÍS EMANUELE FREITAS DE MORAIS 

A POSIÇÃO ESTRATÉGICA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL ............................................................................ 62 

ÍSIS OLIVEIRA BASTOS MATOS E HEMERSON LUIZ PASE 

POLÍTICA, GESTÃO E EDUCAÇÃO: DE QUE SÃO FEITOS BONS GOVERNOS NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO? ..................................................................................................................................................... 80 

LÍVIA MARIA FERREIRA DA SILVA, CLÓVIS ALBERTO VIEIRA DE MELO 

OS CENTROS DE MÃES INTERNACIONAIS E AS POSSIBILIDADES DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA .......... 106 

MANUELA STEIN DA SILVA BARBOSA 

IMPACTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL NOS 

MUNICÍPIOS BRASILEIROS ....................................................................................................................................... 128 

MARIA LUCIANA BEZERRA SOUSA E CLÓVIS ALBERTO VIEIRA MELO 

ANÁLISE DESCRITIVA E COMPARADA DO PROJETO JUVENTUDE EM ALERTA......................................... 150 

FILIPE RAMOS, FLÁVIO VELOSO, LAURA ARAÚJO, PEDRO MARANHÃO E THAÍS BARROS 

A CONCEPÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NO PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS III ........ 174 

THAYNARA DA SILVA MENDONÇA, VERÔNICA TEIXEIRA MARQUES E SAMYLE REGINA MATOS 

OLIVEIRA 

ESTADO, SOCIEDADE CIVIL E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA NA CIÊNCIA 

POLÍTICA. ..................................................................................................................................................................... 193 

VIRGINIA ROCHA DA SILVA E MANUELA DE SOUZA PEREIRA 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA ......................................... 213 

WILLIAM GOMES FERREIRA E FERNANDO MANUEL ROCHA DA CRUZ 

 

  



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 3 

Misiones Sociales e o diálogo com movimentos sociais: reconfigurações territoriais 

ou pragmatismo político? 

Anne Lima
1
 

Orientador: Nelson da Nóbrega 

 

 

RESUMO 

No presente trabalho as Misiones Sociales serão abordadas sob o prisma das reconfigurações 

territoriais, remetendo à ideia da inserção – e ascensão – de novos atores ao quadro político-social 

venezuelano, uma vez que as mesmas conferem maiores perspectivas de participação às parcelas 

populacionais antes relegadas à subserviência das elites no país. Nessa premissa, adotaremos como 

método de pesquisa a consulta a fontes oficiais, como documentos e releases elaborados pela 

República Bolivariana da Venezuela, além de jornais, revistas, artigos científicos e demais 

circulares acerca do tema. O intuito é utilizar o maior número possível de fontes visando ao 

estabelecimento de um diálogo que contemple a pluralidade de posicionamentos, leituras e 

perspectivas que hoje norteiam os temas Venezuela e Chavismo, de maneira geral. Assim, o objeto 

de estudo aqui considerado é a política pública mais notória da Era Chávez: as Missões Sociais. De 

maneira mais assertiva, podemos considerar as Missões Sociais como um conjunto de ações 

promovidas pelo Estado venezuelano nas áreas de educação, saúde, habitação, alimentação etc., 

cujo direcionamento pauta-se na diminuição paulatina da desigualdade social no país, bem como na 

inserção social de grupos (minorias ou não) e segmentos da sociedade no processo político da 

Venezuela de Chávez. A partir dessa conceituação, definimos como objetivo central e primário 

compreender em quais sentidos e profundidades as Missões Sociais redefinem territórios na 

Venezuela e, secundariamente, avaliar de quais maneiras a sociedade civil organizada obtém voz ao 

longo desse processo, no sentido de que há demandas nos mais diversos setores sociais. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Chavismo; Venezuela. 
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1. Introdução 

“Las misiones pasaron de constituirse en un dispositivo para 

enfrentar adversidades políticas y económicas a un mecanismo 

de control institucional, político y social para avanzar en los 

propósitos de la revolución” D’ELIA & CABEZAS. 

O estudo dos territórios é vasto tanto no que concerne a sua concepção quanto às áreas que 

se propõem a estudá-lo, não sendo, dessa maneira, exclusividade dos geógrafos e da Geografia a 

abordagem desse conceito.  Nessa premissa, a Geografia tende a compreender o território em sua 

materialidade, avaliando suas múltiplas dimensões (HAESBAERT, 2007). 

Assim, o território pode ser compreendido como o lugar em que desembocam todas as 

ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história 

do homem plenamente se realiza a partir das manifestações de sua existência (SANTOS, 2006). 

Levando todos esses aspectos em consideração torna-se bastante compreensível o porquê da 

Geografia atravessar uma fase de redescobrimento desse conceito, onde o papel do Estado assume o 

protagonismo nas abordagens ao tema, principalmente no que tange a gestão territorial. 

Indo de encontro ao redescobrimento da concepção de território pela ciência geográfica, a 

Venezuela também atravessa uma fase de redescobrimentos e reinvenções, tanto internamente (em 

sua tentativa de implementação do Socialismo do Século XXI) quanto externamente (em seus novos 

rumos na inserção do mercado internacional e seu projeto próprio de integração regional, a ALBA – 

Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América). A fim de conceder mais voz à população no 

processo da Revolução Bolivariana, o presidente Hugo Chávez convida os movimentos sociais a 

participarem de seu governo (rumando à democracia participativa) e cria as Misiones Sociales que, 

pensadas como políticas públicas para o desenvolvimento social acabaram por se tornar o principal 

pilar do Socialismo do Século XXI e, consequentemente, da manutenção de Hugo Chávez no poder. 

A importância das Misiones Sociales vai além de números oficiais (muito embora estes 

venham dando conta de resultados surpreendentes, como a extinção do analfabetismo no país) e 

denota uma reorganização nos territórios urbanos e rurais, nos barrios e comunidades, nas classes 

baixas, intermediárias e altas. Isto porque as Misiones Sociales promovem ações conjuntas em 

termos de saúde, alimentação, habitação, educação e cultura de maneira inédita no país, focando nas 

necessidades da população mais pobre, em um nacionalismo diferenciado (anti-imperialista e 

multipolarizado) e nos ideais bolivarianistas de independência e luta. 
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Dessa maneira, o tema desse trabalho consiste na avaliação da relação entre as Misiones 

Sociales e a reestruturação de territórios na Venezuela através da compreensão de que estas 

promovem interação entre sociedade civil organizada e o Estado e têm, por objetivo final e maior, 

criar novos espaços de participação popular e fortalecer as bases do Socialismo do Século XXI para 

que este possa, também, deixar de ser apenas um sonho não realizado.  

 A partir da definição do tema proposto evidencia-se o seguinte problema: como as Misiones 

Sociales podem contribuir na reestruturação de territórios na Venezuela a partir da (re)inserção de 

novos atores? Dessa maneira, o objetivo em linhas gerais do trabalho, e da pesquisa como um todo, 

é avaliar em quais aspectos as Misiones Sociales podem contribuir na reestruturação de territórios 

na Venezuela. A interação entre Estado e movimentos sociais, como propõe Hugo Chávez, é o 

caminho para lidar com o esgotamento de formas de organização estatal, dominação social, baixa 

inclusão político-social e monopólio partidário, expressados em mais largas durações (SILVA, 

2011). Há, entretanto, que se ponderar até onde as Misiones Sociales contribuem para uma mudança 

na situação supracitada descrita.  

Tais objetivos foram traçados a partir da premissa de que sendo as Misiones Sociales 

compreensíveis e inteligíveis através da leitura de um Socialismo do século XXI (D’ELIA & 

CABEZAS, 2008), existe a prerrogativa e a intenção por parte de seus idealizadores de provocar um 

rearranjo das estruturas de poder e a emergência de novas territorialidades (Porto – Gonçalves, 

2007). 

2. Metodologia da pesquisa 

A metodologia da pesquisa propõe trazer explicações acerca da relação existente entre as 

Misiones Sociales e a reestruturação de territórios na Venezuela, sendo essa sua principal 

característica metodológica: uma pesquisa explicativa. Para tal, propomos uma extensa pesquisa em 

termos de revisão bibliográfica e que contemple os principais autores tanto do ramo da Geografia e 

o estudo de territórios quanto autores das mais variadas áreas das Ciências Sociais cujo objeto de 

estudo seja a Venezuela e a América Latina, em seu caráter político, como um todo. 

Nesse sentido, autores como Haesbaert, Milton Santos, Porto-Gonçalves serão consultados, 

bem como Miriam Saraiva, Rafael Duarte Villa, Alejandro Zurita, Carlos Romero, Laura Tavares, 

Claudete Vitte dentre tantos outros que têm muito a contribuir com suas pesquisas em áreas 

correlatas. 
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Complementando a pesquisa, a análise de documentos oficiais a respeito das Misiones, bem 

como a coleta de informações que respaldem ou não tais documentos em veículos de informação, 

como jornais e revistas, preferencialmente da imprensa venezuelana, também foi realizada.  

 

3. As Misiones venezuelanas 

 À frente do governo desde 1998, o presidente venezuelano Hugo Chávez vinha 

implementando o que ele próprio denominava de Socialismo do Século XXI, cujas ideias e traçados 

de ação pautam-se em um antigo e conhecido sonho latino-americano: o Bolivarianismo. Este, por 

sua vez, trata-se de um caminho anti-esquemático que remonta ao legado histórico deixado pelo 

Libertador das Américas, no século XIX, em sua luta pela libertação do regime colonial. Expressão 

deste resgate é a combinação de um movimento nacionalista e, ao mesmo tempo, de caráter 

internacionalista que tem por objetivo a unidade latino-americana tão reclamada por Simón Bolívar 

(BRUCE, 2008). Em suma, a República Bolivariana da Venezuela converte-se em uma resposta às 

práticas neoliberalizantes que assolaram a América Latina – e o mundo – a partir da década de 1980, 

e que se aprofundaram ao longo da década de 1990.  

 O economista e sociólogo argentino Claudio Katz destaca e enfatiza a atual política Chavista: 

“A convocatória para a construção do socialismo do século XXI, 

formulada por Chávez, ressituou os debates sobre caminhos, tempos e 

alianças para forjar uma sociedade não capitalista. Essa discussão 

reaparece quando o grosso do progressismo havia se acostumado a 

omitir qualquer referência ao socialismo. (...) A meta emancipatória é 

novamente debatida nas organizações populares que buscam um norte 

estratégico para a luta dos oprimidos” (ibid, 2010). 

Dessa forma, a Venezuela Chavista assume papel de protagonista em um novo momento da 

América Latina, marcado pela ascensão dos movimentos sociais às lutas em concomitância às ações 

implementadas e institucionalizadas pelo Estado, e é nesse contexto que as Misiones Sociales 

ganham cada vez mais destaque como o conjunto de políticas públicas idealizadas pelo governo 

Chávez para a viabilização do Socialismo do Século XXI e se tornaram o principal meio de atuação 

do governo bolivariano (BRUCE, 2008). 

 As Misiones Sociales surgiram efetivamente no ano de 2003 em uma conjuntura de grande 

instabilidade do governo Chávez: a tentativa de golpe de Estado (apoiado pelo governo 

estadunidense) e os Paros Petroleros (greves patronais do setor petroleiro), ambos no ano de 2002. 

Esses dois acontecimentos marcam a reação da oposição frente as medidas implementadas por 
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Hugo Chávez em sua nova fase de governo. O primeiro período do governo Chávez (1999-2000) 

pode ser caracterizado como de mudanças institucionais, cujas disputas definiram-se sobretudo no 

terreno eleitoral. A partir de 2001, suas medidas passam a afetar os principais setores da classe 

dominante, abrindo um período de aguda disputa hegemônica (RIBEIRO, 2008).  

Em linhas gerais, os anos iniciais do Chavismo pautaram-se em reformas constitucionais 

sem a necessidade de aprovação do Conselho, uma prerrogativa adquirida com a aprovação de 49 

Leis Habilitantes. Visando ao rompimento com as políticas neoliberais dos anos 1990, Chávez 

outorgou, dentre muitas outras, a Lei dos Hidrocarbonetos, que 

representou um fortalecimento do controle estatal sobre a produção petroleira. Teve 

por objetivo reverter o grau de autonomização adquirido pela PDVSA ao longo da década 

de 90. Estabeleceu-se o aumento dos  repasses a título de royalties e impostos que o 

Estado, como seu único proprietário deve receber (MARINGONI, 2004). 

Hoje o projeto Bolivarianista de Hugo Chávez conta com pouco mais de vinte Misiones 

Sociales, as quais foram criadas a partir de uma dupla causalidade: o controle estatal sobre a 

PDVSA (Petroleos de Venezuela), o que gerou subsídios substanciais ao projeto; a parceria com 

Cuba de Fidel Castro que possui excelência em saúde e educação atestada por organismos 

internacionais ligados à ONU. A conjunção desses fatores levou ao abastecimento do Caribe pelo 

petróleo venezuelano e, em contrapartida, a importação do modelo cubano para o desenvolvimento 

da saúde e da educação, inicialmente, na Venezuela.  

A fim de praticar o Socialismo do Século XXI, as Misiones têm como objetivo proporcionar 

inclusão e igualdade social; democracia social, popular e participativa; Estado social constituinte e 

um novo modelo de desenvolvimento interno (D’ELIA & CABEZAS, 2008). Assim, o momento de 

instabilidade em 2002 cedeu lugar à incorporação de um programa de reformas de cunho social e 

trabalhista e garantiu a legitimidade das lideranças e o apoio por parte das classes mais pobres que 

acreditaram ter então encontrado a melhor maneira de superar os limites da institucionalidade 

liberal e da democracia representativa que poucas vezes estiveram a favor de seus interesses 

(BRUCE, 2008). 

Contemplando diversas áreas, como saúde (Misión Barrio Adentro), educação (Misiones 

Ribas, Robinson e Sucre), habitação (Gran Misión Vivienda) e alimentação (Misión Mercal) as 

Misiones têm potencial de reverter as ordens vigentes e promover a ressignificação dos territórios. 

Recentemente foi criada, também, a TV Barrio, um canal comunitário criado por representantes das 

comunidades (e financiado pelas Misiones) a fim de romper com o monopólio midiático, 



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 8 

promovendo inserção social e mentes combativas, como os coordenadores do projeto gostam de 

definir.  Fica evidenciado, assim, que existe uma ampla margem para a instrumentalização de 

programas sociais e não apenas condições para a implementação das vias capitalistas (KATZ, 2010), 

sendo essa a principal diferença entre o Chavismo e os governos anteriores, em especial da década 

de 1990, representada pelos governos de Andrés Pérez e Rafael Caldera.  

Compreendendo que as Misiones são programas sociais a partir de intervenções 

governamentais, podemos inferir que a atuação das mesmas pode transformar a ordem territorial 

pré-existente, ou seja, uma vez que por território entende-se, aqui, como a extensão apropriada e 

usada (SANTOS, 2011), caso novos atores antes renegados e secundarizados sejam elevados à 

condição de atuantes, tanto a apropriação como o uso do território pode sofrer uma reformulação. 

Sendo as Misiones um aparato do poder estatal de Hugo Chávez com plena capacidade e intuito em 

promover renovações sociais, e territoriais, torna-se válido avaliarmos em que sentido e por quais 

meios as Misiones buscam as soluções para os problemas constatados no país, apontando avanços e 

percalços. 

Monica Arroyo relaciona de maneira clara e concisa as atribuições dos Estados quanto à 

estruturação de seus territórios, onde, se por um lado relacionam-se com a sociedade civil e as 

atividades econômico-sociais existentes dentro de seu âmbito, por outro cuidam das relações com o 

resto do sistema interestatal (ibid, 200). Entendemos que tanto as Misiones Sociales como o próprio 

projeto de Socialismo do Século XXI tendem a estabelecer novas bases territoriais na Venezuela ao 

conferir respaldo em diversas esferas – política, econômica e social – às parcelas mais pobres da 

população, aos indígenas e minorias. 

Nessa linha de pensamento, Milton Santos (2011) diz ainda que o território como um todo 

revela os movimentos de fundo da sociedade. Ao considerarmos as Misiones como um instrumento 

de reestruturação e gestão territorial ganhamos percepção acerca das mudanças nas estruturas de 

poder, ou seja, se ocorreu / ocorre fatalmente a reestruturação do território, levando em conta 

também o posicionamento e a importância dos movimentos sociais ao longo desse processo. 

Para a Mestra em História Social, Mariana Bruce, as Misiones Sociales são mais do que um 

programa de assistência social (como pode ser compreendido o Bolsa Família do atual governo 

brasileiro Petista). Ela afirma ser importante notar que as Misiones representam um espaço onde 

estão sendo construídas novas formas de relações e novos valores no âmbito de uma perspectiva 

participativa e protagônica por parte das classes mais pobres (ibid, 2008).    
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Nessa premissa, embora não seja o teor dessa pesquisa debater como deve estabelecer-se a 

relação entre os movimentos sociais e o Estado, é crucial para o andamento da mesma estabelecer 

os paralelos entre as Misiones Sociales, estas representantes do Estado, e os movimentos sociais, 

resultados da sociedade civil organizada e a priori contemplada com o andamento das Misiones. 

Para o cientista político Emir Sader, a Venezuela 

apresenta um bom exemplo de como os movimentos sociais 

podem se desenvolver e se fortalecer em aliança com governos que 

realizem uma política de privilégio do social e de reformas 

democráticas do Estado. A Venezuela é o país – talvez o único 

atualmente na América Latina – em que os direitos sociais avançam, 

em combinação de políticas governamentais e da ação de movimentos 

sociais (ibid, 2004). 

       O autor Bernardo Fernandes também destaca o papel dos movimentos sociais na 

organização e funcionalização dos territórios. Para ele, os movimentos sociais constroem estruturas, 

desenvolvem processos, organizam e dominam territórios das mais diversas formas. Os movimentos 

são formas de organização social (ibid, 2000:60). Milton Santos também faz essa relação entre 

atores sociais e território ao afirmar que um território condiciona a localização dos atores, pois as 

ações que sobre ele se operam dependem da sua própria constituição (SANTOS, 2011). 

      Entretanto, apesar do Chavismo adotar uma postura diferenciada às gestões políticas – e 

consequentemente territoriais – anteriores, há indícios de uma verticalização das Misiones, ou seja, 

da implementação das ações “de cima para baixo”. Dessa maneira, as Misiones apresentam-se como 

medidas paliativas em vez de transformantes. Espaços pensados para evolução da democracia com a 

promoção de discursos e vozes plurais, como os Conselhos Comunais, não são assim conduzidos, 

dependendo de recursos os quais nem sempre o Estado dispõe, e contando também com a forte 

presença militar em ações coletivas de civis (GARCIA-GUADILLA, 2009). 

Segundo Mariana Bruce (2008),  

apesar dos índices aparentemente positivos, o que percebemos também é 

que, a partir de 2005, o rendimento das missões começou a cair. A expansão 

sucessiva e a ausência de uma regulamentação mais sólida em termos de 

funcionamento, fiscalização e investimento geraram sérios problemas de 

gestão, infraestrutura e prestação de serviços. Pela mesma razão, a corrupção 

acabou se tornando um dos maiores obstáculos para governo seguir adiante 

com o processo. 

 

Considerando o exposto até aqui, reiteramos que a questão central da pesquisa é a atuação 

das Misiones Sociales na reestruturação de territórios na Venezuela, o que constitui como problema 
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a atuação das Misiones e a reestruturação desses territórios. Acrescentamos a isso as incoerências e 

polêmicas do Chavismo, bem como o grau de burocratização das Misiones evidenciado pelas 

palavras de Garcia-Guadilla (2009), a qual afirma que os objetivos e o discurso presidencial falam 

de apoderamento, transformação e democratização, mas as práticas observadas apontam na direção 

do clientelismo, cooptação, centralização e exclusão por razões de polarização política. 

Para D’elia & Cabezas (2009), 

las misiones pasaron de constituirse en un dispositivo para enfrentar 

adversidades políticas y económicas a un mecanismo de control 

institucional, político y social para avanzar en los propósitos de la 

revolución. Este cambio marcó un salto cuantitativo y cualitativo de 

las misiones, pasando de estrategias de atención inmediata por 

medios no presupuestarios o extrapresupuestarios, estrategias para la 

instalación y entrega de servicios dentro de un sistema de atención 

paralelo. Los propósitos de la revolución le dan a las misiones un 

carácter fundamentalmente ideológico que por esencia encuentra 

obstáculos en una actividad de naturaleza pública y un sistema de 

democracia abierta. Dentro del sistema paralelo, es posible evitar el 

diálogo y los conflictos con sectores que diferen del mandato 

ideológico y son posibles transacciones con los usuarios en las 

cuales la entrega de beneficios depende de la adhesión al mandato y 

no de un derecho que pertenece por ley a las personas. 

 

Em um artigo recente lançado na Internet durante o pleito eleitoral no país, a Doutora em 

História Carla Ferreira (2012) chama a atenção para a superficialidade das Misiones e considera que 

as mesmas “apenas suturaram precariamente uma ferida que não pára de sangrar: aquela da situação 

estrutural dos trabalhadores venezuelanos, superexplorados e cujas condições de vida se vêem 

ameaçadas”. 

 

Assim, as hipóteses levantadas não condizem com o otimismo e o radicalismo do discurso 

de Chávez, onde, apesar da teoria e do teor de revolução presentes em sua retórica, a mudança 

social proposta, bem como a reestruturação territorial através das Misiones Sociales têm grandes 

limites fruto da natureza do Estado capitalista que o Chavismo e o Socialismo do Século XXI não 

romperam.  
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4. Considerações finais 

Podemos inferir, a partir do exposto até aqui, que as Misiones precisam ser compreendidas e 

analisadas através da mesma perspectiva de dualidade que repousa sobre o próprio ex-chefe de 

Estado venezuelano, Hugo Chávez. Nesse sentido, entende-se que apesar das Misiones 

constituírem-se em avanços em muitas áreas, elas não contemplam uma verdadeira e profunda 

mudança na realidade social do país, muito por problemas de implementação e infraestrutura onde 

fica evidenciada a liquidez do diálogo entre o Estado promotor e a sociedade civil como mera 

receptora desses serviços. 

Além disso, a não-ruptura com as estruturas de poder capitalistas e a manutenção de antigas 

bases e parcerias econômicas, como os Estados Unidos, configuram-se como mais do que uma 

contradição da retórica chavista e sim como um entrave ao pleno desenvolvimento das relações de 

produção venezuelanas e das próprias Misiones. É necessária uma mudança estrutural para as 

conjunturas positivas a que dizem respeito as Misiones Sociales possam se traduzir, a posteriori, em 

reais ganhos para além do modelo quantitativo Cepalino. 

Nesse sentido, a pesquisa hoje aponta para uma atuação rarefeita e problemática das 

Misiones, mas espera encontrar dados que justifiquem tanto a necessidade de implementação e 

ampliação das mesmas quanto a permanência de Chávez no poder sob uma ótima mais progressista 

e menos eleitoreira. 
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Construção de uma Agenda e Chapéu de Palha: estudo dos 

programas de 1988 e 2007 

 

Caio Leite Rabelo; Diego Abreu; Egerton Neto; Jorge Oliveira Gomes 

 

 

Resumo: o trabalho se utiliza da literatura pertinente em políticas públicas, em especial as 

intuições de Kingdon (1995), para elucidar o contexto pré-decisório do Programa Chapéu de 

Palha e entender o que ocorreu desde sua versão inicial, feita pelo então governador Miguel 

Arraes até a nova versão de seu neto e herdeiro político Eduardo Campos. Palavras-chave: 

Kingdon; Miguel Arraes; Eduardo Campos; Chapéu de Palha; Políticas Públicas; Pernambuco; 

Entressafra; Trabalhadores Rurais; Políticas Agrárias. 

 

Introdução 
 

 

No âmbito do ciclo das políticas públicas, o estágio da identificação do problema permanece como 

um tema pouco explorado. Uma das únicas e mais completas contribuições na área pertence a 

John Kingdon. O presente trabalho tem por intento a tarefa de analisar o programa do Governo 

de Pernambuco Chapéu de Palha, sob um olhar focado no seu contexto pré-decisório, o que 

significa pensar por que um problema (no nosso caso, a problemática da qualidade de vida do 

trabalhador rural) entra ou não na agenda política. Além do enfoque na cadeia de situações que 

desembocou na criação do programa original de 1988, veremos também as mudanças e o que 

levou a sua reformulação em 2007. Para isso, além da literatura ligada as conjunturas pré- 

decisórias, mobilizar-se-ão também outros autores. 

 

É importante, contudo, frisar que não se almeja a elaboração de posicionamentos conclusivos e 

profundamente detalhados sobre o tema, porquanto a pesquisa nessa área demanda gabaritos 

técnicos ainda distantes em estudantes de graduação, como, por exemplo, o livre acesso a 

atores-chave no processo de formulação e boa circulação na seara estatal (pré-requisitos 

certamente presentes em pesquisadores de vulto como Kingdon). Destarte, a despeito das 
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limitações supracitadas, é possível traçar hipóteses sobre a aparentemente nebulosa cadeia de 

eventos que desemboca em uma política pública ou um programa. 

Antes da análise propriamente dita, todavia, é necessário conhecermos um pouco sobre o 

programa em questão. O Chapéu de Palha é um programa que oferece apoio – principalmente 

financeiro, mas também através de mini-cursos e serviços de capacitação – aos trabalhadores do 

campo e suas famílias no período de entressafra, quando muitos acabam perdendo seus 

empregos. O programa teve seu “pontapé” original no governo Miguel Arraes, em 1988, 

passando por uma reedição em 2007 com a eleição do seu herdeiro político e neto Eduardo 

Campos. Como iremos sustentar, a reformulação do programa em 2007 não foi um evento 

aleatório, mas possui uma relação causal direta com uma série de eventos. 

 

Desenvolvimento 
 

 

Para conhecermos a história do Chapéu de Palha, é necessário sabermos um pouco 

da trajetória política de Miguel Arraes. Cearense que fez carreira em Pernambuco, Arraes foi 

um grande expoente da política de esquerda e acabou mitificado no interior do nordeste. Em 

1986, já de volta de seu exílio na Argélia por conta do regime militar, Arraes vence as eleições 

para Governador do estado de Pernambuco e, em 1988, implanta uma de suas várias políticas 

voltadas ao pequeno agricultor rural, o Chapéu de Palha. Miguel Arraes é bastante conhecido 

pelas suas relações com as causas dos trabalhadores rurais. Ainda antes de 1964, por exemplo, 

foi responsável pelo chamado “Acordo do Campo”, uma negociação entre as emblemáticas “Ligas 

Camponesas” e os usineiros que acabou por estender o salário mínimo aos trabalhadores 

rurais. 

 

Nesse ponto, cabe utilizarmos a tipologia de Kingdon para entendermos melhor o processo de 

criação originário do Chapéu de Palha. Ora, a chegada no poder de um político ligado aos 

trabalhadores do campo representa, efetivamente, uma janela de confluência, já que este 

faria parte do grupo de atores visíveis que podem definir agendas. O processo político de 

barganha e negociação, no caso específico do programa que analisamos, permanece, porém, como 

uma “caixa-preta”, pois são poucos os trabalhos científicos e pesquisas sobre o tema. 
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Em 1988 o programa era então focado apenas na ajuda financeira aos trabalhadores 

canavieiros na época da entressafra, diferentemente de sua versão repaginada e ampliada em 

2007 por Eduardo Campos. Arraes é tido por muitos como um verdadeiro representante dos 

políticos de viés populista, enquanto outros o encaram como um ator sinceramente altruísta. 

Igualmente afeito a controvérsias, Eduardo Campos chega ao governo do estado imprimindo uma 

gestão mais ágil e empresarial. O Chapéu de Palha de 2007 em diante abarca mais áreas, como 

a fruticultura, a pesca, áreas do sertão e passa a ser um complemento ao Bolsa Família, 

além de possuir iniciativas culturais e educativas. 

 

Pode-se inferir que a mudança ocorrida no Chapéu de Palha encaixa-se na noção de 

políticas Incrementais, como formulado por Lindblom, já que, ao invés de uma inauguração 

de uma nova política, ocorrem reparos e melhorias baseados nas experiências passadas. Em 

todo caso, voltando a Kingdon, parece claro que a chegada de Campos ao poder através de uma 

eleição se constitui em uma janela de oportunidade para que questões antes levantadas por seu 

avô fossem colocadas novamente na pauta da Agenda. 

 

Tendo em vista o exposto, é necessário olhar agora para o segundo governo Miguel Arraes 

para examinarmos como o Chapéu de Palha foi posto em pauta, seu processo de 

implementação e como o programa foi avaliado à época. 

 

Primeiramente, um breve resumo da organização fundiária e da história das dinâmicas rurais 

da monocultura canavieira em Pernambuco deve ser realizado. O Estado é demasiadamente 

marcado por uma agricultura intensiva de exploração do solo de massapé, e é caracterizado 

também pelos desníveis de relevo que dificultaram a transição para a produção mecanizada. 

Sendo assim, persiste a distribuição fundiária típica de produções monocultoras – desigual e 

carente de uma mão de obra qualificada para tornar rentável o sistema econômico. 

 

Essas desigualdades não encontraram resistência até a retomada das Ligas Camponesas 

(dissolvidas pela ilegalidade do PCB e recriadas a partir de 1954), que amparadas na liderança 

do advogado Francisco Julião tomaram nova força após a primeira eleição de Arraes, em 1962. 

Como já citado, esse casamento entre os sindicatos rurais e a eleição de um político de esquerda 

levou a novos acontecimentos, notadamente o pagamento de salários mínimos e diversas políticas 

redistributivas. 



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 17 

 

Com o golpe militar de 1964, no entanto, os programas do governador foram postos em pausa 

e em 1965 ele foi exilado na Argélia. Em 1979, com a Anistia (Arraes fora condenado a vinte e 

três anos de encarceramento por subversão), o ex-governador retorna ao país e se elege deputado 

em 1982. Após a eleição do primeiro presidente civil em 1985, Miguel Arraes começa a campanha 

e é eleito governador novamente em 1986. Nesse contexto, pode ser observada uma mudança 

no tom político das causas camponesas motivadas pela distribuição desigual de terras e recursos 

na Zona da Mata. A ajuda sazonal aos produtores de cana de maio a agosto, como evidenciado 

por notícias da época, entrou na pauta tanto da esquerda quanto da direita devido às alarmantes 

notícias dos fenômenos causados por essa miséria temporária – incidências de mortalidade e 

prostituição infantis (entre outros indicadores sociais) muito elevadas pela subnutrição endêmica. 

 

No programa de 1988 foram observados vários protestos por parte dos latifundiários, pois o 

trabalhador rural oferecia seu trabalho pela metade do salário na entressafra para fins outros que 

não a plantação e corte da cana-de-açúcar.  Nesse aspecto podemos observar uma clara conexão 

com a tipologia dos grupos de interesse de James Q. Wilson, embora o cientista político 

americano se refira em “Bureaucracy” às agências regulatórias. Capitaneados não mais pelas 

Ligas Camponesas, mas agora pelo policy entrepreneur que foi o governador do estado, se deu 

um processo de enfrentamento combativo dos grupos. Hoje, no entanto, a aceitação do 

programa por parte dos usineiros e empregadores no geral ocorre sem maiores contendas e tensões. 

 

Na direita pernambucana, a crítica ao programa se deu pelo argumento do paternalismo que ele 

poderia causar (fontes relatam que Miguel Arraes era chamado de “Pai Arraia” pelos 

agricultores). Roberto Magalhães, ex-governador, atacava o Chapéu de Palha propondo a 

alternativa de fornecer seguro-desemprego aos trabalhadores e assim também formalizá-los. 

Dois anos após o começo do programa, em 1990, o governador renuncia para disputar o cargo 

de deputado federal pelo recém-formado PSB. O vice-governador, Carlos Wilson Porto, assume 

e começa a desbaratar as iniciativas campesinas do governador. Elas são gradualmente 

esquecidas até mesmo com a reeleição de Arraes em 1994, pois seu governo nesse período 

(1994-1998) foi marcado por crises administrativas e financeiras, sendo redesenhadas apenas em 

2007. Vê-se então a importância do policy entrepreneur individual na formulação e 

implementação de políticas públicas, pois mesmo em um cenário de desorganização dos
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interesses dos trabalhadores foi possível a realização de uma política que os contemplasse 

através do ativismo de um agente popular e poderoso. 

 

Muitos fatores foram determinantes para o ressurgimento do programa no governo Eduardo 

Campos. Primeiramente, o próprio novo governador teve enorme influência pela sua herança 

e ligação política com o idealizador do Chapéu de Palha. Tal fato explica o papel de Campos 

como principal patrocinador do retorno do programa em 2007, e assim o novo governador 

poderia ser encaixado como um policy entrepreneur na abordagem de Kingdon (1995). 

Influenciou também a existência de uma trajetória de programas sociais de sucesso no governo 

federal, onde uma série de ações planejadas ajudou a retirar da extrema pobreza milhões de 

pessoas. Dessa forma, seguindo esta tendência, passou-se a dar mais atenção também no plano 

local aos problemas sociais. Na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2008
1  

(a primeira aprovada sob a nova gestão) ‘Cidadania e Direitos 

Sociais’ aparecem como um dos eixos prioritários de governo. Na lei de 2012
2  

esta 

prioridade era definida como “Promover a cidadania, combater as situações de 

desigualdade social e ofertar oportunidades para o esporte, lazer e cultura”. Assim houve 

uma atenção maior por parte do governo do estado (em sintonia com o governo federal) na 

área social, incluindo programas de diversos tipos: Prometrópole, Mãe Coruja, entre outros. 

Dessa forma propostas como o Chapéu de Palha tiveram mais atenção do governo. Mas como 

sabido, a nova versão do programa não surgiu reconstruída completamente, estabelecendo um 

novo paradigma. Embora hoje o programa seja constituído de forma completamente diferente 

do programa de Arraes, não se pode ignorar o fato de que a segunda versão tirou bastante 

inspiração da primeira, desde seu fim (o apoio a trabalhadores no período da entressafra) a seu 

meio (a transferência de renda). No entanto foram feitas mudanças incrementais no programa 

que o deixaram com as características que tem hoje. Estas mudanças pelas margens da política 

facilitaram  o  processo  de  implementação  e  aprovação;  usando-se  a  abordagem  de Lindblom 

pode-se encaixar essa mudança de política como feita pelo método de ramescência: mudanças 

marginais e contínuas que visam a atender demandas sem necessariamente uma reformulação 

completa das propostas, que inclusive predominaram no Chapéu de Palha mesmo após 2007, 

sendo o programa expandido para outras áreas e campos de atuação (Estiagem, Pesca, Mulher) 

nos anos posteriores. 

                                                           
1
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Lei Nº 13.307, de 01 de Outubro de 2007. Disponível em: 

<http://www2.seplag.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=18611&folderId=51094&name=DL FE-3653.pdf > 
1 2

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Lei 14.389, de 19 de Setembro de 2011. Disponível em: 
<http://www2.seplag.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=18611&folderId=51094&name=DL FE-
21764.pdf> 

http://www2.seplag.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=18611&amp;folderId=51094&amp;name=DL
http://www2.seplag.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=18611&amp;folderId=51094&amp;name=DLFE-21764.pdf
http://www2.seplag.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=18611&amp;folderId=51094&amp;name=DLFE-21764.pdf
http://www2.seplag.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=18611&amp;folderId=51094&amp;name=DLFE-21764.pdf
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Por fim, pode-se usar a tipologia de Kingdon (1995) enquanto explicação para o ressurgimento 

do Chapéu de Palha na agenda pública: primeiramente, havia a existência (histórica) do 

problema da situação da população rural em épocas de entressafra; houve também a abertura de 

uma janela de oportunidade com a eleição de Eduardo Campos para o palácio do campo das 

princesas e a própria atuação dele como policy entrepreneur; também a existência de um 

projeto de solução para problemas desse tipo; Dado esse alinhamento dos diversos níveis em 

que é gerada e implementada uma política pública é que se pode explicar a retomada deste 

programa. 

Conforme já foi explanado no texto, o Chapéu de Palha é uma política pública que teve início 

no governo de Miguel Arraes em 1986. Essa empreitada visava fornecer uma ajuda financeira 

aos trabalhadores da cana no período da entressafra; em 2007, Eduardo Campos então 

governador do Estado de Pernambuco apresentou o ressurgimento desse programa, porém além 

de trazer auxílio, ele agora irá incluir novas formas de ajudar a população rural. 

 

A primeira versão do programa é uma política redistributiva conforme a classificação de Lowi 

(1963), assim é possível identificar elementos que fornecem essa caracterização. Pode-se inferir 

que o Chapéu de Palha é uma política de premissa ideológica forte de esquerda; seu objetivo 

de fornecer uma bolsa para os trabalhadores da cana de açúcar visando um auxílio para esses 

indivíduos que sofrem com essa situação. Essa forma de política pública sofreu muitas críticas 

devido a essa premissa redistributiva, alguns setores da sociedade tacham-na como uma forma de 

beneficiar as relações clientelistas e de populismo do governo. 

 

Em 2007, o governador Eduardo Campo trouxe outra vez o programa Chapéu de Palha para a 

arena política, conforme já foi dito no texto, através de sua eleição que configurou como uma 

oportunidade para a implementação do programa. Essa nova versão se configurou como uma 

oportunidade de incrementar a ideia básica do governo Arraes. Com essas novas mudanças 

somando a força política que Eduardo Campos possui no Estado, pode-se dizer que a política 

obteve sucesso em suas premissas, desde sua implementação em 2007. O programa que antes 

visava só os trabalhadores da cana- de-açúcar e a assistência com uma bolsa, passou a ter como 

alvo as populações do Vale do São Francisco e pescadores artesanais. Além do auxílio financeiro 

que complementa o Bolsa Família, os integrantes agora são incentivados a participar das 

atividades educacionais que o Estado oferece para eles, uma tentativa de retirar o caráter populista 

que a política poderia ter, além de criar formas pelo qual essa população deverá se preparar 



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 20 

para gerar alternativas à renda. Um importante ponto que merece atenção é o condicionamento 

da presença nas aulas para o recebimento do auxílio, dessa forma os indivíduos ficaram 

atrelados a esse modelo de forma que a recompensa para o cidadão só é obtida através do custo 

que o governo exige, no caso, as aulas. 

 

Presente nas quinze regiões de desenvolvimento do Estado de Pernambuco, a participação das 

secretarias estaduais (Meio Ambiente e Sustentabilidade; Agricultura e Reforma Agrária; 

Trabalho; Qualificação e Empreendedorismo; Educação; Mulher) mostram a união política para 

que o programa atinja os resultados esperados. Tendo em mente a importância de exigir a 

participação dos bolsistas em atividades promovidas pelo Estado, as secretarias utilizam o 

programa para fornecer cursos e atividades, ao exemplo do balcão de direitos, com isso o 

Chapéu de Palha promove uma maior participação do governo com a população. A Secretária 

da Mulher é um exemplo desse papel, com o curso de políticas públicas para as mulheres rurais 

que contam com 4.500 bolsistas cadastradas; outra política que pode ser citada é a o vínculo do 

programa de Saúde Bucal com o Chapéu de Palha. 

 

Após o começo na zona canavieira a política foi estendida para outras áreas do Estado, esses 

novos ramos agregaram uma quantidade maior de indivíduos para o auxílio conforme mostrado 

no gráfico da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

 

O gráfico [Anexo 1] mostra a inclusão dos beneficiários no ramo da fruticultura irrigada desde a 

inclusão dessa parcela da população no programa. Em 2012 o Estado passa por um grande 

período de estiagem, com isso foi lançado um programa para ajudar essa população, o auxílio 

é pago em quatro parcelas de 70 reais no total de 280 reais, esse beneficio é somado ao Bolsa 

Família e Bolsa Estiagem. 

 

Analisando os três últimos relatórios de despesa de Pernambuco, nota-se uma crescente no 

gasto do governo com o programa, no ano de 2011 foi gasto 49.665.218 reais com o pagamento 

das bolsas, já no ano de 2012 foi destinado 66.999.600 mil reais, em 2013 o valor foi 54.970.000 

reais; essas informações comprovam um comprometimento do governo do Estado com a política 

pública Chapéu de Palha. Esse comprometimento na questão orçamentária mostra a força 

política que o governador Eduardo Campos desloca para que o programa não sofra um corte 
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orçamentário, assim como é necessário perceber o quanto a assembléia legislativa vota de 

acordo com o poder executivo, sendo clara a capacidade que ele tem de aprovar seus temas na 

seara legislativa. 

 

Por fim, o trabalho realizou uma entrevista com a coordenadora do Programa Chapéu de 

Palha e a assessora de imprensa da secretaria de planejamento e gestão. Temos consciência 

de que não podemos extrair induções precisas com a quantidade praticamente irrelevante, do 

ponto de vista metodológico, de apenas uma entrevista. Todavia, dentro de nossas limitações, 

algumas informações retiradas da entrevista corroboraram a nossa tese central. De fato, a 

reformulação do programa encontra-se altamente ligada com a figura do governador Eduardo 

Campos. Houve, por parte de atores como sindicatos e pessoas ligadas à questão do 

trabalhador rural, certa expectativa generalizada em torno do que o então empossado governador 

faria na área e se ele ressuscitaria ou não o programa. O nosso levantamento não permitiu 

concluirmos empiricamente se houve uma efetiva pressão por parte desses grupos, o que seria de 

se esperar. Mas, tal “pressão” pareceu realmente ter ocorrido se levarmos em conta apenas os 

dados qualitativos colhidos na entrevista. 

 

A entrevista foi muito produtiva e a coordenadora do Programa mostrou-se prontamente 

disposta a nos ajudar. Algumas das falas da entrevista sintetizam bem o sentimento 

personalizado na figura do governador como um ator-chave na promoção da volta do programa, 

como essa frase, dita em tom de informalidade, já no fim da entrevista: “Ele é um programa que 

realmente é de inclusão social e que, graças a Deus, o governador foi iluminado para reeditá-lo.”. 

 

 

Conclusão 

 

 

Na comparação entre o programa nos mandatos de Miguel Arraes e nos de seu neto, é possível 

notar a permanência da agenda, em detrimento das alterações institucionais e dos arranjos 

políticos. O problema, ainda persiste na pobreza decorrente da larga participação da monocultura 

canavieira na economia pernambucana e de sua sazonalidade. Ademais, novas pautas antes 

relevadas foram postas em voga, como a situação da mulher e dos piscicultores. A forma de 

enfrentá-lo, no entanto, mudou devido ao aprendizado gradual proposto por Lindblom (1978) 
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no método da ramescência e por outros fatores, como a aliança da situação estadual com o 

plano federal, permitindo ações conjuntas para que o Chapéu de Palha tenha obtido maior 

penetração e abrangência. 

Anexos 
 

Anexo 1 
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Detalhamento   das   despesas   por   elemento   dos   anos   de   2011,   2012   e   2013. 

 

2011: 
 

http://www2.transparencia.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=646507&fold 

erId=646556&name=DLFE-18232.pdf 

2012: 
 

http://www2.transparencia.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=646507&fold 

erId=646556&name=DLFE-33102.pdf 

 

2013: 
 

http://www2.transparencia.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=646507&fold 

erId=646556&name=DLFE-33103.pdf 

 

http://www2.transparencia.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=646507&amp;fold
http://www2.transparencia.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=646507&amp;fold
http://www2.transparencia.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=646507&amp;fold
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A INEFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À 

VIOLÊNCIA NO BRASIL 
 

GT 1 - Políticas públicas- coord.:prof. Ernani Carvalho  

Autor: Carlos Rodrigues Santos de Jesus 

 

Resumo 

Após mais de vinte anos de regime democrático no país alguns setores da sociedade brasileira 

ainda apresentam sérios déficits de qualidade, um deles é o campo da segurança que representam 

um motivo de grande preocupação da população devido ao numero extremamente alto de casos 

de violência urbana e principalmente os crime de homicídios que entre os vários fatores que 

influenciam para que se mantenha ao longo dos anos com um numero tão alto, está o da falta de 

políticas públicas eficientes não só no combate mas também na prevenção ao crime, principal 

mente os envolvendo jovens entre 16 e 29 anos no país. 

Palavras chave: Violência, jovens, políticas públicas. 

 

Introdução 
 

 

Esse trabalho é parte de uma pesquisa que está sendo realizada e avalia a qualidade da 

democracia na região latinoamericana. O objetivo central desse trabalho é contribuir para as 

discussões atuais a cerca da qualidade da democracia no Brasil partindo da análise de um 

importante aspecto para se avaliar a qualidade da democracia que é através da percepção da 

população em relação á segurança e a violência. Um dos pressupostos teóricos que 

fundamentam esse trabalho e da teoria da cultura política de Gabriel Almond e Sidnei verba, que 

contribui para avaliar a qualidade da democracia a partir da análise da cultura política, ( que tem a 

ver com a maneira que uma determinada população lida com as várias questões relacionadas á 

política) e mostra o grau de importância que a análise da cultura política tem para explicar a 

qualidade de determinada democracia, partindo da observação do comportamento culturais 

relacionados à política (ALMOND e VERBA, 1963). 

Esse trabalho pretende contribuir para as discussões atuais a cerca de um assunto que está 

presente de forma constante entre as autoridades, nas várias plataformas midiáticas e 
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consequentemente na realidade cotidiana das pessoas, trata-se da violência urbana e mais 

especificamente o crime de homicídio principalmente aqueles envolvendo jovens entre 16 e 29 

anos que representam cerca de 70% das vitimas desse tipo de crime. 

 

 

A partir da análise da literatura especializada que trata de assuntos relacionados á 

democracia na America Latina (CAVAROZZI, IAZZETTA, MELO, LAMOUNIER 2010), de 

bancos de dados de pesquisas de opinião do tipo survey realizada em todos os países da America 

Latina ao longo dos últimos quinze anos pelo latinobarometro, através de informações obtidas a 

partir do acompanhamento do noticiário diário, com informações políticos sociais desses 18 

países e análise das últimas eleições ocorridas nos países da América Latina, foi possível 

perceber o quadro atual da democracia no país, e quais são as perspectivas futuras. 

O Brasil de modo geral não apresenta poucas diferenças em relação aos seus vizinhos da região, 

mas no nosso caso em relação á violência há uma preocupação muito grande pois , mesmo 

que se leve em conta o elevado numero populacional e o marcante crescimento populacional 

ocorrido nos últimos 50 anos , não dá mais para aceitar os elevados números de casos de 

crimes violentos cometidos no país que ao longo desse vinte anos se manteve em elevado, e em 

2010 apresentava cerca de 22.500, homicídios segundo dados apresentados no mapa da 

violência 2013 de Júlio Jacobos Waiselfisz, só lembrando que esse numero trata-se apenas das 

assassinados por armas de fogo. 

 

Antes de qualquer coisa talvez seja importante apresentar o quadro atual da democracia na região, 

a partir dos dados obtidos durante toda a pesquisa, mas mais especificamente às informações 

divulgadas pelo BTi- índex, e pelo infolatam, que pública periodicamente opiniões de colunistas 

da área da ciência política sobre aspectos atuais de todos os países da America latina, 

apresentamos a seguir a situação atual da democracia no Brasil. 

 

 

Situação da democracia atual no Brasil 
 

Desequilíbrios entre as regiões Sul e Sudeste relativamente desenvolvidos e as regiões Norte e 

Nordeste socioeconomicamente desfavorecidos têm diminuído ligeiramente nos últimos anos. A 

diferença entre os sexos em termos de oportunidade econômica parece estar diminuindo. Alguns 



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 26 

dos problemas mais prementes que afetam o país ainda são persistentes deficiências na 

aplicação da lei, o clientelismo, a corrupção, um clima de ilegalidade em certas partes remotas 

do país e nas favelas de algumas grandes cidades, um judiciário fraco e sobrecarregado, e um 

aparato policial, muitas vezes violento. Infraestrutura básica do Estado se estende a todo o 

território do país, mas sua operação é deficiente  em  alguns  aspectos. O  aparelho  de  Estado  

opera  de  forma  eficiente  e profissional,  em  algumas  regiões,  enquanto  outros  ainda  são  

caracterizados  por clientelismo e patronagem, demonstrando considerável

 necessidade para a reforma. Outros  problemas  são  causados  pela  corrupção  

generalizada  e  ao  crime organizado e à violência.  As liberdades de opinião e de imprensa 

são irrestritos e geralmente respeitadas. A mídia nacional está livre de pressões do governo 

federal, mas a pressão econômica de publicidade do governo e do uso do poder regulamentar 

são importantes. Os meios de fornecer relatórios vigoroso sobre questões controversas e 

desempenho  do  governo,  mas  a  propriedade  da  mídia  é  altamente  concentrada  e 

informações muitas vezes é tendenciosa em favor dos interesses do poder privado. Como regra 

geral, cargos corruptos são processados  sob as leis estabelecidas, mas alguns conseguem 

escapar por entre brechas políticas, legal ou processual. Durante os primeiros seis anos de 

mandato do presidente Lula, houve mais detenções de corrupção política do que em décadas 

anteriores. Em 2007, cerca de 2.800 pessoas foram detidas, enquanto no primeiro semestre de 

2008, 1.700 pessoas foram presas. Em julho de 2008, a Polícia Federal prendeu 24 pessoas 

ligadas ao escândalo de 2005 de compra de votos (o chamado escândalo do mensalão ou 

pagamentos mensais), envolvendo partido do presidente Lula dirigentes dos Trabalhadores. O 

governo Lula lançou várias medidas destinadas  a  prevenir  ainda  mais  a  corrupção. Primeiro,  

a  Controladoria  Geral  da República  (CGU),  uma  autoridade  central  para  a  auditoria  interna  

do  aparelho  de governo, foi ampliado e diretamente subordinado ao presidente. Em segundo 

lugar, a força  policial  federal  foi  ampliado,  com  a  tarefa  de  intensificar  as  investigações 

destinadas  a  criminalidade  econômica,  o  tráfico  de  drogas  e  a  degradação  de 

propriedade federal. 

O Brasil tem uma taxa muito elevada de homicídios com armas de fogo. Crime mais violento 

está relacionado com o comércio ilegal de drogas. 

Em muitos estados, alguns grupos da polícia, conhecido como "esquadrões da morte", 

aterrorizar os moradores de favelas e intimidar ativistas de direitos humanos. O sistema prisional  

é  anárquico,  superlotadas  e  em  grande  parte  impróprias  para  a  habitação humana. 
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Aprovação da democracia 
 

Consentimento para a democracia está a aumentar moderadamente. Em 2010, 54% dos 

entrevistados (em comparação com 47% em 2008) concordaram que a democracia é preferível  

a  qualquer  outra  forma  de  governo. No  mesmo  ano,  57%  disse  que  a democracia é 

indispensável para ser um país desenvolvido. O grau de satisfação com a democracia aumentou 

de 38% (2009) para 49% (2010). Até o final do mandato do presidente Lula, 83% aprovam a 

sua administração, e 55% manifestaram confiança no governo do país. Protestos políticos tendem 

a não questionar o quadro constitucional. Há uma rede robusta, de grupos auto-organizados 

autônomas e organizações civis no Brasil. Em 2005, 338 mil fundações privadas e associações 

sem fins lucrativos foram registradas,  empregando  coletivamente  1,7  milhão  de  pessoas  em  

todo  o  país. No entanto, o nível de confiança interpessoal entre a população é bastante 

baixo (55,1 pontos em uma escala de 100 pontos). Esta

 aparente contradição deve ser explicado. Enquanto  a  desconfiança  na  vida  

pública  é  generalizada,  parece  haver confiança  na  vida  associativa  e  formações  sociais  

horizontais. As  instituições  são desconfiava,  mas  os  brasileiros  tendem  a  confiar  nas  

pessoas  com  quem  eles  se envolvem no contexto da vida cotidiana. Cultura brasileira 

diferencia "outros gerais" de "fechar os outros." Para os brasileiros, a confiança interpessoal 

refere-se a interações face-a-face e contato pessoal. Há bastante baixos níveis de confiança no 

concidadão anônimo, como em instituições e do Estado. 

A sociedade brasileira é marcadamente heterogênea. Embora os programas de compensação para 

os prejudicados por disparidades sociais extremas existem, eles são insuficientes. Um código 

legal aprovado em agosto de 2001 fez as mulheres iguais aos homens perante a lei. Mas as 

mulheres ainda enfrentam uma realidade marcada pela desigualdade, tanto na esfera doméstica 

e na vida profissional. Violência contra mulheres e crianças, a prostituição infantil forçado e 

ao trabalho infantil persiste. Na educação, as diferenças entre homens e mulheres diminuíram, e 

as mulheres, em média, possuem habilitações superiores de ensino, muitas vezes atribuída a 

hábitos de estudo mais disciplinados. A visibilidade das mulheres na vida pública, a mídia e a 

política está aumentando, em grande parte graças às atividades de numerosas organizações de 

mulheres. A diferença entre os sexos em termos de oportunidade econômica também está a 

diminuir, mas as mulheres continuam em desvantagem substancial. As mulheres representavam 

menos de 15% dos funcionários do governo executivo-ramo do presidente Lula. Apesar da 

introdução de um sistema de quotas, apenas 9% dos parlamentares em 2009 eram mulheres. 
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Embora a lei proíba a discriminação racial, a igualdade de oportunidades a este respeito é 

severamente restrita. Iniciativas de investimento social do governo Lula parecem ter tido apenas 

um efeito limitado sobre as comunidades historicamente marginalizadas do país de 

ascendência Africano ou indígena. Há cerca de 90 milhões de afro-brasileiros. Eles continuam a 

representar uma grande percentagem da população pobre do país, e apenas uma pequena 

porcentagem das classes média e alta, profissionais e gerenciais. As mulheres afro-brasileiras 

mais urbanas ainda trabalham principalmente como produtos de limpeza, trabalhadores de 

lavanderia, empregadas domésticas ou babás. Apenas 15% das mulheres "brancas" trabalhar 

como empregadas domésticas, em comparação com 40% das mulheres afro- brasileiras. A 

lacuna considerável educação continua a ser um dos principais entraves a qualquer mudança 

rápida. O governo deu início a várias medidas de ação afirmativa para corrigir essas 

desigualdades, incluindo programas em vigor em cerca de 20 universidades públicas. Há cerca de 

460 mil indígenas que vivem em terras indígenas e um adicional de 100 mil para 190 mil em 

outras áreas, inclusive em áreas urbanas. A Constituição de 1988 obrigou o governo federal a 

demarcar todas as terras indígenas até o ano de 1993. No entanto, mesmo no final de 2009, o 

registro legal continua a ser uma tarefa difícil. Monitores de direitos humanos frequentemente 

relatam confrontos pela posse da terra ou direitos de exploração de recursos. Devido à 

presença do estado limitado em áreas remotas, as autoridades são muitas vezes incapazes de 

fornecer a proteção necessária. 

escolas têm de atingir as metas estabelecidas pelo governo, a fim de receber mais recursos. 

Em apoio a este programa, o governo introduziu um índice de desenvolvimento da educação 

básica para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas, deixando de lado $ 500 

milhões para o PED em 2007 e mais US $ 3 bilhões para a 2008 - período de 2010. A PED 

também é destinado a escolas de ensino médio e educação continuada. Em 2008, o Brasil gastou 

1,13% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. 

 

 

A partir de 2006, os candidatos foram obrigados a divulgar doações recebidas, mas sem 

identificar os doadores. Não há limites para os gastos totais dos partidos políticos. Os 

candidatos devem declarar o quanto eles vão gastar em uma eleição, mas esse valor pode ser 

ajustado. A mídia é capaz de denunciar a corrupção e aumentou sua cobertura de corrupção nos 

últimos anos. Os eleitores brasileiros estão cada vez mais conscientes e informados sobre a 

corrupção. Não há jornalistas que investigam a corrupção foram presos ou prejudicado 



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 29 

fisicamente. Os cidadãos têm o direito de acesso a informação governamental e registros 

públicos básicos. Se o acesso à informação é eficaz depende da instituição. 

 

 

O governo tem sido capaz de impedir uma escalada de conflitos sociais e raciais dentro da 

sociedade brasileira, que ainda é caracterizado por desigualdades sociais e regionais extremas. 

Durante o período em análise, teve um sucesso considerável na redução da pobreza e das 

desigualdades sociais. 

 

 

Participação da sociedade civil 
 

 

 

A participação da sociedade civil, incluindo o envolvimento de vários conselhos e 

comissões a nível regional, estadual e municipal, é visto como importante para o desenvolvimento 

de políticas públicas eficazes. A participação de grupos da sociedade civil organizada na política 

brasileira se intensificou desde a década de 1980, quando o processo de redemocratização 

iniciado após mais de 20 anos de ditadura militar. Desde aquela época, vários tipos de acordos 

entre o Estado e as organizações da sociedade civil têm evoluído no que diz respeito à 

implementação e co-gestão das políticas públicas, particularmente aqueles de caráter social. O 

governo Lula realizou um processo de consulta em todo o país, envolvendo mais de 2.000 

organizações da sociedade civil que representam o trabalho, grupos de mulheres, ambientalistas, 

fóruns de consumo, povos indígenas, afro-brasileiros, o movimento dos sem-terra, 

comunidades religiosas e os deficientes. Também criou e convocou conselhos e fóruns nacionais 

populares com foco em vários aspectos das políticas do governo. Presidente Lula optou por 

dialogar e negociar diretamente com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

com a Conferência Nacional dos Bispos e com a Associação Brasileira de ONGs. As maiores 

experiências participativas realizadas no Brasil durante o governo Lula foram as Conferências 

Nacionais de Políticas Públicas, que consiste de esferas de deliberação e participação projetado 

para fornecer diretrizes para a formulação da política pública em nível federal. Organizado de 

acordo com as políticas e as questões, eles contaram com a participação de representantes do 

governo e da sociedade civil, interagindo em uma base de igualdade. A ampla gama de 

áreas de políticas públicas foi coberta pelas conferências, incluindo a saúde, as minorias, 
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promoção da igualdade racial, desenvolvimento rural sustentável, segurança pública, educação, 

cultura e direitos humanos. Em comparação com as experiências anteriores, as Conferências 

nacionais de pós-2003 tornou-se mais amplo, mais abrangentes, mais inclusivas e mais 

frequentes. Até o momento não existem estudos sobre a implementação eficaz das propostas 

legislativas elaboradas com a participação de organizações da sociedade civil. Ao todo, o 

governo Lula tem sido muito mais sensível aos apelos de movimentos sociais do que os 

governos anteriores. No entanto, alguns torcedores ficaram decepcionados com a política do 

governo, porque eles esperavam reformas econômicas e sociais mais radicais. Apesar de 

vários conflitos, o governo sempre conseguiu manter o diálogo com os movimentos sociais. 

 

 

Dilma Rousseff prometeu tirar um pouco do dinheiro ganho com reservas de petróleo e investir 

em educação, com medidas destinadas a pagar mais aos professores e elevar os padrões gerais. O 

governo também deve aprovar reformas estruturais necessárias (impostos, pensões, leis 

trabalhistas e infra-estrutura) e diminuir o peso da regulamentação que dificulta atividades 

empresariais. Os governos do presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula fez 

melhorias significativas na área da saúde, saneamento, abastecimento de água e transporte, mas 

muito mais pode ser feito. 

 

 

A qualidade dos gastos públicos no Brasil é prejudicada por gestão de qualidade inferior do sector 

público, fraquezas em planejamento e orçamento, e arranjos institucionais rígidos. Gastos 

públicos no Brasil somam mais de 40% do PIB, enquanto que a composição da despesa pública 

mudou para o consumo do governo e de segurança social, longe de investimento público. 

A polícia e o sistema prisional exigem reformas urgentes. Só por abordar a impunidade atual para 

a tortura e maus-tratos por funcionários do Estado, será possível para resolver a crise de segurança 

pública. 

Brasil para sediar grandes eventos internacionais: o Rio Mais 20 cúpula ambiental global, 

em 2012, a FIFA Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos de Verão em 2016. 

Consequentemente, a atenção internacional estará no Brasil, como as experiênciasdos países com 

políticas inovadoras para reduzir a criminalidade e a violência nas grandes. 
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Crimes de homicídios ocorridos no país nos últimos anos 
 

“Negros e mulatos, que representam mais da metade da população brasileira, são vítimas de 71,4% 

dos assassinatos no país, enquanto os homicídios entre os indivíduos brancos foram reduzidos 

até 28,2%, essas são informações atuais obtidas por Julio Jacobo Waiselfisz, responsável pelo 

estudo Mapa da Violência 2013. 

Nesta mais recente edição do estudo, o pesquisador do Centro Brasileiro de Estudos Latino-

americanos (CEBELA) ressaltou que o total de homicídios aumentou de 45.997, em 2002, para 

49.309, em 2011. 

No entanto, segundo Waiselfisz, esse número abriga uma grande disparidade. Em 2002, por 

exemplo, 26.952 negros e mulatos foram assassinados, um número que subiu para 

35.207 em 2011, enquanto as mortes entre os brancos apresentaram uma redução de 18.867 

para 13.895 no mesmo período. 

Entre os jovens, as tendências são similares: os negros e mulatos representam 76,9% dos 

homicídios, enquanto os brancos, em tendência descendente, 22,8%. 

O estudo em questão também compara os índices de mortandade do país com os de outros 94 

países, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. 

Neste aspecto, o Brasil se situa como o sétimo país mais violento, com uma taxa de 27,4 

homicídios por cada 100 mil habitantes, uma proporção que sobe para 54,8 homicídios entre os 

jovens (também sétimo). O país sul-americano apresentou uma melhora nessa classificação 

devido ao “crescimento explosivo da violência” em outras nações, entre elas El Salvador, 

Guatemala e Venezuela, segundo o documento. 

El Salvador, com 62,4 assassinatos por 100 mil habitantes (112,3 entre os jovens), é o pior na 

classificação geral e de jovens, seguido de Trinidad e Tobago, segundo no geral (46,1) e terceiro 

entre os mais jovens (82,4). Nas primeiras posições aparecem outros países latino-americanos 

como a Venezuela (quarto juvenil, sexto geral), Colômbia (quinto juvenil, terceiro geral), 

Guatemala (sexto juvenil, quinto geral) e México (12º juvenil e 11º geral). 

O “Mapa da Violência” indicou que, no caso do Brasil, as tendências dos últimos anos forma 

mantidas, como o crescimento dos homicídios em cidades médias e pequenas do interior e em 

regiões que há uma década eram pacíficas, entre elas os estados de Alagoas, Paraíba e Bahia, 

além do Pará.”Uma grande quantidade de homicídios acontecem diariamente sem que haja, pelo 
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menos aparentemente nenhum tipo de medida por parte dos governantes que atue no intuito de 

prevenir que esses crimes acontecem, a intenção desse trabalho é justamente a de reforçar a 

importância de se estabelecer uma política séria e ampla de prevenção ao crime, partindo de 

exemplos de casos de algumas instituições e iniciativas como o projeto urb-al por exemplo 

que desenvolvem atividades com intuito de prevenir a pratica de crimes através de uma série 

de medidas preventivas, e pelos resultados que apresentam parece que está surtido o efeito 

esperado, e poderia servir de exemplo para as políticas públicas direcionadas à população jovem, 

idealizadas pelos governantes. 

Por esse motivo essa artigo argumenta a favor de políticas públicas que prezem pela 

prevenção ao crime, pois como foi dito no final do parágrafo anterior, segundo levantamento 

realizado pelo sistema único de segurança publica (SUSP), que é um órgão importante no 

campo da segurança pública por que articula, as ações federais, estaduais e municipais na área 

da segurança pública e da Justiça Criminal, hoje totalmente dispersas, e acima de tudo por que é 

um órgão que parte de uma tentativa de implantar um novo estilo de conduzir a segurança e 

pretende evitar que as ações sejam pautadas apenas por tragédias, sem planejamento nem tempo 

para pensar em medidas estratégicas. O objetivo do SUSP é prevenir, criar meios para que seja 

possível analisar a realidade de cada episódio, planejar estratégias, identificar quais os métodos e 

mecanismos que serão usados. 

Esse trabalho parte da premissa de que há ineficiência das políticas de combate ao crime no Brasil, 

não a partir de uma análise aprofundada dessas referidas políticas, mas sim do pressuposto de que 

ao longo dos últimos quinze anos o governo tem adotado várias medidas para combater a 

pratica de crimes, mas que no entanto não tem obtido resultados significativos o que pode ser 

observado a partir da análise empírica realidade atual do país. É mostrar que os governos têm ao 

longo desses anos investido a maior parte dos recursos em medidas de repressão, deixando de 

investir também em políticas de prevenção. 

Tendo como base o projeto urb-al que atua no campo da prevenção a pratica de crimes de toda 

natureza, e tem conseguido cada vez adquirir mais efetividade na prevenção das praticas de crime 

de forma significante e estruturante, na medida em que adota medidas e comportamentos que 

visam edificar políticas de prevenção ao crime através do fortalecimento de valores humanos, de 

igualdade e respeito. O que é muito importante em uma sociedade marcada pela violência e 

principalmente a violência banal e gratuita pela qual muita gente acaba sendo vitima no país. 
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Considerações finais  

 

A democracia política no Brasil tem evoluído significativamente nos últimos anos mas a 

democracia social em geral ainda deixa a desejar acompanhamos no mês de junho uma série de 

grandes manifestações que deixa claro o grau de insatisfação da população com varas instituições 

políticas,e situação decadente da educação e da saúde em detrimento a grande quantia de 

dinheiro direcionada à construção de estádios para sediar a copa das confederações e a copa 

do mundo, é importante salientar que esse elevado grau de insatisfação não é resultado de 

governos ruis, sobretudo em relação ao governo do presidente lula e da sua sucessora a 

presidenta Dilma Rousseff que conseguiram durante esse período obter melhoras significativas, 

principalmente às relacionadas à diminuição da pobreza. 

Um dos aspectos da sociedade brasileira que pouco se alterou nesse período foi os 

relacionados à segurança pública, e a pratica de crime de um modo geral e mais especificamente o 

crime de homicídios praticados e tendo como principal vitimas jovens entre 16 e 29 anos. O 

problema da violência é sem duvida um problema muito complexo, e difícil de solucionar, 

alem do mais até mesmo países com democracia consolidadas não consegue dar conta de 

extinguir totalmente esse fenômeno, que no caso do Brasil é bastante particular, pois se olharmos 

a maioria das vitimas e as principais motivações relacionadas ao crime de homicídio no país 

percebemos que a há regularidades entre eles em relação à característica das vitimas e a 

maneira brutal e banal pela qual se comete boa parte desses crimes e por essas esse trabalho 

vem assim como outros trabalhos que tem a violência urbana como temática, bater na tecla 

da importância de se adotar políticas preventivas em relação ao crime, investindo sério nos jovens 

que tem sido ao longo de mais de vinte de sistema democrático a principal vitima da violência e 

do crime de homicídio, algumas medidas preventivas pode ser uma das soluções para modificar 

esse quadro de guerra civil pela qual o Brasil passa em sua história atual. 
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Múltiplas dimensões da análise de uma política pública: o caso Prime 
 

Darcon Sousa e Roberto Veras de Oliveira 

 

Resumo 
O objeto empírico deste trabalho foi o Programa Primeira Empresa Inovadora (PRIME), 

política pública de apoio ao empreendedorismo lançada pelo governo Lula em 2009. Procuramos 

analisar os discursos, os processos e as práticas desenvolvidas durante a implementação do 

Prime e suas repercussões nas trajetórias e negócios dos empreendedores beneficiados. Além 

da subvenção econômica, o Prime mobilizou instituições e consultorias empresariais que se 

envolveram diretamente no esforço de viabilizar os empreendimentos selecionados. Os 

procedimentos metodológicos adotados foram: a observação, a consulta documental e a 

entrevista com os atores participantes do Programa, no âmbito de sua implementação sob a 

coordenação do Parque Tecnológico da Paraíba. Os resultados da pesquisa demonstraram que a 

implementação do Prime foi marcada por tensões, conflitos, incongruências e rigidez, o que 

desnudou os erros de concepção do Programa e explica a ineficácia desse arranjo institucional 

desenhado para apoiar os negócios nascentes. 

 

Palavras-chave: Estado, Políticas Públicas, Empreendedorismo. 

 

 

 

1.Introdução 
 

O PRIME, Programa Primeira Empresa Inovadora, foi lançado pelo governo Lula no ano 

de 2009, através da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. O Programa previa disponibilizar 

1,4 bilhões de Reais para apoiar cerca de 6 mil empresas nascentes (com 2 anos de existência, 

no máximo), até o ano de 2011. O Parque Tecnológico da Paraíba (PaqtcPB), instituição 

localizada no município de Campina Grande, de natureza privada e sem fins lucrativos, foi 

escolhida juntamente com outras 17 instituições para implementar o Programa em todo o país. 

Cada uma deveria selecionar 120 empreendimentos para ingressarem no Prime, os quais 

passariam por rigoroso processo seletivo, constituído de várias etapas e envolvendo avaliadores 

de instituições do conhecimento. Ao final do processo seletivo, o PaqTcPB contratou 98 

(noventa e oito empreendimentos), dos quais 18 localizados em quatro estados do Nordeste, 

compuseram a amostra da nossa pesquisa. A expectativa do Programa era gerar emprego e 

renda através do estímulo a “empreendimentos inovadores” que demonstrassem possuir 

viabilidade econômica e potencial para se inserir e se afirmar no mercado. Para tanto, o 
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governo estabeleceu um orçamento ousado, provendo uma subvenção de R$ 120.000,00 (cento 

e vinte mil Reais) para cada um dos empreendimentos selecionados, recursos a título de 

subvenção, os quais deveriam ser utilizados para assegurar a dedicação do empreendedor ao 

negócio, para a contratação de gestores, além de empresas de consultoria que prestariam 

serviços mercadológicos, jurídicos e/ou de suporte administrativo. O PRIME se distinguiu como 

política pública de apoio ao empreendedorismo não apenas pelo alcance geográfico, pelo 

montante de recursos empregados ou pela ambição dos objetivos. O Programa colocou à prova 

um tipo de ação pública descentralizada, envolvendo agentes públicos e privados, enaltecida em 

determinadas concepções de reforma do Estado difundidas desde as últimas décadas do século 

passado. Além disso, o Programa exprimiu uma visão de desenvolvimento afinada com 

valores liberais, posta em prática através de instrumentos sofisticados, utilizados para confirmar a 

eficácia de um modelo ideal para a criação de novos negócios, algo que parece, à primeira 

vista, paradoxal, em face dos valores contidos no ideário empreendedor que exaltam a 

emancipação econômica dos indivíduos. Por outro lado, a criação do PRIME evidencia a 

crescente inclusão do incentivo ao empreendedorismo de caráter inovador na agenda das políticas 

públicas no Brasil, o que exige a busca de uma compreensão mais aprofundada sobre aspectos 

centrais, intervenientes e circundantes, característicos de seu manejo como ação de governo e, 

como tal, acerca dos seus efeitos nas realidades que pretende alterar. 

Nesta direção, tomando a política pública de apoio ao empreendedorismo inovador - expressa por 

meio do PRIME e, em particular, a partir de sua implementação sob a coordenação do Parque 

Tecnológico da Paraíba - como material empírico da pesquisa aqui apresentada, destacamos o 

caráter multidimensional da análise que empreendemos, buscando examinar contexto, discursos, 

relações e conseqüências da implementação dessa política pública. 

O percurso metodológico adotado na pesquisa - cujos instrumentos manejados foram 

as entrevistas, a observação direta e a análise documental - combinou o esforço de compreender 

uma política pública levando em conta o testemunho dos indivíduos e, ao mesmo tempo, os 

constrangimentos institucionais e as condições de existência que explicaram a história das ações 

e das idéias no âmbito do PRIME. Adotamos a premissa segundo a qual a consideração ao sentido 

das ações dos sujeitos se complementa com a análise das relações e das condições objetivas sob as 

quais esses sujeitos agem de modo criativo. 

Desse modo, ao ouvirmos os sujeitos da pesquisa, procuramos dirigir um olhar sobre 

suas “trajetórias” e suas posições no “espaço social”. Esforçamo-nos para apreendermos a 

interferência dos fatores objetivos em seus comportamentos. Quando captamos as falas, agregamos 
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a perspectiva bourdieusiana da análise do “discurso”. Nesta, tomamos os discursos como 

“armas simbólicas” utilizadas na “luta” em cada “campo” de força. Procuramos perceber a 

associação dos locutores com as posições sociais que eles ocupam e o valor atribuído aos seus 

conteúdos discursivos nos referidos “mercados lingüísticos”. Lançamo-nos a compreender o 

“discurso grupal”, suas lógicas e interesses. Foi assim que, sociologicamente orientados, 

procurarmos observar por diversos ângulos nosso objeto de estudo. 

 

2.Implicações teóricas da pesquisa 
 

Ao investigarmos uma política pública voltada para a promoção do empreendedorismo no 

contexto de um Programa de pós-graduação concentrado na Sociologia, ressaltamos que a 

análise do fenômeno empreendedor não constrange esse campo do conhecimento, desde quando 

a teoria weberiana iluminou os fatos econômicos, vinculando-os intrinsecamente às dimensões 

sociais que lhes dão sentido. Sendo assim, revisitamos o pensamento de Weber (1982; 1994; 2001) 

sobre a ação econômica, por considerarmos isso um exercício indispensável à compreensão do 

nosso objeto de estudo. 

 

O ponto de partida de Weber (1994) para explicar a vida social é o comportamento do 

indivíduo. Dotada de sentido subjetivo, a ação do indivíduo pode ser compreensível, cabendo 

à Sociologia o dever de explicar as causas e efeitos dessa ação, desenvolvida por um ator que 

se orienta pelo comportamento de outrem, o que informa o seu caráter social. Como 

conseqüência disso, a Sociologia é uma ciência hermenêutica que procura descrever, explicar, 

perguntar pelo sentido e compreender as ações portadoras de significação, fornecendo uma 

perspectiva da realidade com a imprescindível incorporação do sujeito na análise. 

 

No que tange à atividade econômica, a análise weberiana, tendo o sistema capitalista 

como objeto de estudo, já demonstrava como os fatos econômicos estão intimamente 

relacionados aos fatos sociais. As investigações históricas que desembocaram na descoberta de 

certo “espírito do capitalismo” são elucidativas dos efeitos econômicos que o comportamento 

social pode provocar, de acordo com o que apreendemos. Se, por um lado, Weber (1982) 

aponta que os fenômenos coletivos, as relações sociais, as instituições e mesmo as ações 

individuais sofrem as influências indiretas dos condicionamentos econômicos, por outro, como 

destacou: 
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[...] o conjunto de todos os fenômenos e condições de existência de uma cultura 

historicamente dada influi na configuração das necessidades materiais, no modo de 

satisfazê-la, na formação dos grupos de interesses materiais, na natureza dos seus meios 

de poder e, por essa via, na natureza do curso do desenvolvimento econômico, 

tornando-se assim, economicamente relevantes (WEBER, 1982, p.119) 

 

 

 

O desenvolvimento econômico, segundo Schumpeter (1982), herdeiro do pensamento weberiano, 

pode ser compreendido através da análise do papel exercido pelo empresário e de sua 

interligação com outros agentes da vida social. Essa perspectiva é relativamente pouco 

explorada por campos teóricos mais influenciados pela teoria das classes sociais, cuja pré-

conceituação sobre a condição do empresariado na sociedade capitalista, inibe a prospecção 

acerca do lugar que ele ocupa e das funções que desempenha em contextos específicos. Por vezes, 

o empresário é rebaixado a uma condição social repugnante a ponto de deixar sob suspeição 

pesquisadores interessados em lançar luzes sobre esse sujeito social sem o uso da ótica classista. 

Na dicotomia das classes, em qualquer situação, o empresário fica relegado ao posto de vilão e 

a ele não é atribuído qualquer papel importante nas mudanças socialmente desejadas. Já o 

programa schumpeteriano, conquanto enalteça o empresário como ator social e a ele dedique 

considerável energia intelectual, não despreza as circunstâncias do entorno de seu percurso. 

Mais do que focar o indivíduo, Schumpeter (1982) observa o processo de inovação como 

um todo. Ao analisar os fatores causadores das mudanças descontínuas que ocorrem na vida 

econômica, Schumpeter (1982) elege a inovação como principal motor das mudanças, cuja 

ocorrência denotaria o “verdadeiro desenvolvimento”. Tais mudanças, causadas por inovações 

surgidas no interior do sistema econômico, apresentam-se sob a forma de novas combinações 

produtivas através da introdução de um novo produto, de novos métodos de produção, da abertura 

de novos mercados, da conquista de novas fontes de matérias-primas e da criação de novas 

configurações organizacionais. 

Entretanto, ainda em relação à mudança econômica, Schumpeter (1968) reconhece 

que nenhum fator atua de forma inequivocamente determinada, sendo necessário investigar os 

mecanismos pelos quais os fatores causais atuam. Em concordância, Weber (1994) assinala que 

a criação de empreendimentos econômicos e de inovações técnicas podem encontrar fatores 

impeditivos (a exemplo das obstruções de natureza ideológica) ou facilitadores, mas não existe 

relação causal claramente definida. 
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Neste sentido, o reconhecimento da complexidade que envolve o mundo econômico 

e empresarial tem implicações importantes para os formuladores de políticas públicas que 

jogam todas as fichas em programas de estímulo à criação de negócios. Há que se perguntar se os 

agentes públicos, ainda que de elevada qualificação e com boas intenções, estão devidamente 

habilitados para tomar decisões relativas a empreendimentos que irão operar em ambientes 

competitivos, cuja lógica difere intensamente daquela vivida no quotidiano da burocracia pública. 

Mas, essa complexidade típica dos mercados capitalistas atuais é mediada pelas próprias 

relações sociais que, segundo Granovetter (2005) - outro caminhante da esteira do programa 

weberiano -, impactam fortemente a produção, a distribuição e o consumo nos mercados modernos. 

Para esse autor, as relações sociais são as principais responsáveis por manter a confiança 

nos negócios e nas atividades econômicas em geral. 

Granovetter (2005) demonstrou como a estrutura social tem impacto nos resultados 

econômicos através das redes sociais, principalmente de três formas; 1) as redes sociais afetam o 

fluxo e a qualidade da informação, visto que os atores sociais preferem informações de pessoas 

que eles conhecem do que as oriundas de fontes impessoais; 2) as redes sociais estabelecem 

punições e recompensas, cujos impactos são ampliados porque ocorrem entre pessoas que se 

conhecem; 3) nas redes  sociais  é  mais  facilmente  gerada  a  confiança  indispensável  para  os  

negócios.  Segundo Granovetter (2005), nas redes sociais, o compartilhamento torna as maneiras 

como os atores devem comportar-se mais claramente compreendidas e sustentadas, reforçando a 

confiança. Os laços entre os atores transmitem informações importantes em relação aos negócios, 

configurando a evidente interpenetração entre ação econômica e ação não econômica. 

Por isto, tanto a tradicional, quanto a Nova Sociologia Econômica, fortalecem a idéia dos 

mercados como “construtos sociais”. Para Steiner (2006), os empreendedores e os agentes 

econômicos em geral, tomam decisões impregnadas de conteúdos sociais mais amplos. 

Sendo assim, os mercados devem ser compreendidos tendo-se em conta as instituições e as 

formas de comportamento social que criam os laços entre os atores. Para tanto, a Sociologia 

Econômica, ainda segundo Steiner (2006), sem recusar a teoria econômica ou elevá-la à condição 

de ciência definitiva, fornece princípios explicativos que conjugam análises sociológicas e 

econômicas. Desse modo, as contribuições da Sociologia Econômica que, como compreendemos, 

aplicam-se  aos mercados dos negócios caracterizados como empreendedores, são apresentadas sob 

duas perspectivas: 
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Em primeiro lugar, com ela (a Sociologia Econômica) trata-se de descrever de 

maneira empiricamente sólida os dispositivos e os comportamentos sociais que atuam 

nessas formas de articulação que cercam a transação mercantil, quer dizer, na 

caracterização fina das interações entre as diversas partes do mercado relativas ao fato 

em observação. Em segundo lugar, com a Sociologia Econômica procura-se elaborar 

proposições teóricas a respeito destas formas de articulação que permitem as 

transações no mercado. (STEINER,2006,p.37) 

 

Dentre essas formas de articulação, salta aos olhos a crescente mobilização de 

agentes públicos para formatar políticas de estímulo ao empreendedorismo no Brasil. 

Transformado em política pública, o apoio ao empreendedorismo sugere a necessidade de 

dialogarmos com a Ciência Política, a fim de entendermos como num contexto de crise do 

sistema capitalista e de discussão sobre as novas formas de atuação do Estado, se tenta edificar 

o mercado empreendedor no atual estágio do desenvolvimento brasileiro. 

O atual estágio do desenvolvimento nacional é classificado por alguns como um 

“Novo Desenvolvimentismo”, iniciado no governo Lula, que retoma o papel indutor do Estado 

na economia e interrompe um ciclo de políticas neoliberais (POCHMANN,2010;MORAIS E 

SAAD- FILHO,2011). Em relação a esse “Novo Desenvolvimentismo” brasileiro, nossas 

preocupações se dirigem para as políticas públicas de estímulo aos setores empresariais, 

especificamente no que tange à difusão da inovação e do empreendedorismo. Como nas 

formulações teóricas sobre o Novo Desenvolvimentismo, o governo Lula destinou considerável 

atenção para agregar maior conteúdo tecnológico às atividades empresariais do país, esforço 

que se conjugou a outros no sentido de fortalecer atividades produtivas ligadas aos segmentos 

menos favorecidos da sociedade, denotando o caráter híbrido de sua política econômica. Ainda 

que privilegiando o grande capital, esse governo lançou mão de múltiplos instrumentos para 

estimular a geração de emprego e de renda. Isto está relacionado, como pensamos, com a 

heterogeneidade e a complexidade das sociedades modernas, nas quais as disputas  pela 

apropriação de recursos públicos se intensificam através de meios simbólicos e materiais, 

ante o que os governos, resgatando suas funções na coordenação central, devem tomar decisões 

que resguardem os interesses da sociedade em geral. 

As políticas públicas de apoio ao empreendedorismo inovador podem ir de encontro 

aos interesses da sociedade. Como advertiu Lerner (2009),os esforços dos governos para criar 

novos negócios são sempre uma aposta arriscada. Consultando experiências em vários lugares do 

mundo capitalista, constatamos as incertezas, contradições e conflitos que norteiam essas 

políticas. No Brasil, sempre que analisamos as ações dos governos, podemos nos defrontar com 
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os problemas herdados da nossa formação histórica que, conforme Lustosa da Costa (2006), 

criaram os elementos da disfunção do Estado brasileiro (patrimonialismo, personalismo, 

mandonismo, formalismo, clientelismo, cartorialismo, centralismo e autoritarismos) e suas 

variantes modernas de natureza cultural (corporativismo, compadrio, vassalagem, barganha, 

fisiologia, bacharelice, centralização e precariedade da democracia). Por conta disso, segundo 

esse autor, o Estado brasileiro não teria encontrado ainda capacidade de resolver as assimetrias 

regionais e de classe. 

Mas, a difusão dos modelos de análise e de avaliação das políticas públicas têm contribuído para 

um melhor monitoramento das ações de governos, estimulando o diálogo entre pesquisadores e 

agentes públicos, o que pode resultar em benefícios para os cidadãos das sociedades democráticas. 

Ao comentar esses modelos, Winkler (2010) os percebe como representações simplificadas 

da realidade, norteadas por pressuposições que, no entanto, ajudam na compreensão de 

fenômenos complexos. Para esse autor, um dos problemas da maior parte dos modelos estaria em 

não facilitar o entendimento do fosso existente entre intenção e resultado de uma política pública. 

Regulamentação da implementação, financiamento inadequado e gestão ineficiente, em geral, 

frustram intenções planejadas. Por outro lado, os modelos precisariam ser claros quanto às suas 

verdadeiras contribuições e deficiências, além de um aperfeiçoamento que seja feito por meio de 

testes rigorosos. Além disso, os modelos explicariam a formulação e a escolha, mas 

desprezariam a implementação de políticas. A implementação, segundo Diniz (1996), é dificultada 

quando as fases antecedentes do planejamento e da elaboração são realizadas de forma 

autoritária, exigindo da sociedade renúncia e confiança nas decisões coercitivas e intransigentes 

de agentes públicos. Lançadas dessa forma, as políticas públicas terão sua implementação 

dificultada pela ausência de co-responsabilidade dos cidadãos. A implementação do PRIME foi 

o nosso objeto de estudo. Mas, a análise dessa fase do Programa nos empurrou para dentro 

de todas as suas etapas e para algumas de suas nuances importantes. Lá, fomos ajudados pelas 

lupas teóricas aqui comentadas. 

 

 

3.As instituições do empreendedorismo inovador no Brasil e seus discursos 
 

A matriz institucional da inovação no Brasil é coordenada pelo Ministério da 

Ciência Tecnologia e Inovação. Em torno dos recursos mobilizados por esse órgão, empresas 

públicas e privadas, universidades, associações empresariais e instituições ligadas ao 

conhecimento e à inovação, se articulam para fortalecer um modelo de desenvolvimento 
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econômico baseado no enriquecimento dos conteúdos das atividades  produtivas. Segundo esse 

modelo, as inovações, estimuladas por investimentos governamentais e pela criação de sistemas 

nacionais e locais, seriam as responsáveis pelas mudanças técnicas que desencadeariam outras 

mudanças de cunho social e político. Portanto, analisar as formas institucionais assumidas no 

Brasil para impulsionar o modelo neoschumpeteriano se tornou indispensável à compreensão do 

PRIME, já que as instituições influenciam os comportamentos dos atores sociais e, 

particularmente, dos agentes econômicos, implicando em conseqüências relacionadas a esses 

comportamentos, favorecendo um regime de acumulação capitalista baseado na primazia da 

mudança técnica. 

Em relação ao PRIME, esses arranjos institucionais se valeram de uma intensa 

mobilização discursiva para legitimar o Programa. O contexto no qual o PRIME foi lançado e 

implementado demonstrou como o capital lingüístico foi utilizado para gerar adesão e 

convencimento. A partir do registro das falas do Presidente da Finep, Glauco Arbix, observamos o 

manejo hábil, contraditório e ideológico da palavra, sempre vinculado às posições, experiências 

e interesses dos falantes. Recortamos aqui nossa análise, citando trechos da defesa da 

inovação feita por esse ator: “[...] inovação significa olhar para frente”; “[...]“a inovação é o 

único caminho”; “[...] não há outro caminho”; “[...] só com inovação o Brasil terá futuro”; 

“[...] inovar não é escolha, é necessidade”; “[...] queremos oferecer um cardápio para 

resolver o problema delas” (das empresas). 

A subjetividade contida nos pronunciamentos do presidente da FINEP, além de ajudar a 

explicar as lutas por mudanças sociais e de estar relacionada a contatos por ele desenvolvidos 

com aspectos objetivos da estrutura social (a exemplo de sua imersão em instituições de pesquisa 

e de capacitação em inovação e da posição por ele ocupada), têm sobretudo, a finalidade de, 

recorrendo a Bourdieu (2004), difundir uma visão de mundo, entre tantas emuladas pelas 

incertezas da vida social, que tenta mudar percepções e avaliações da realidade concreta. Nessa 

luta por imposição de uma visão de mundo, o capital cultural (sob a forma do conhecimento 

científico evocado por Glauco  Arbix)  transforma-se  em  capital  simbólico  que,  mesmo  

somado  à  sua  autoridade burocrática, não garante a obtenção do monopólio absoluto, tendo em 

vista que, para ser eficaz, o poder simbólico precisa estar alicerçado na realidade. 

Para legitimar o PRIME na realidade concreta que estudamos, diversos atores envolvidos 

diretamente com o Programa discursaram para exaltar suas virtudes, seu ineditismo e suas 

ambições. A combinação de discursos advindos de representantes de instituições públicas como 

a FINEP e o IPEA, com outros produzidos no interior de organizações privadas, a exemplo 
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da ANPROTEC, SEBRAE e Parques Tecnológicos, lembramo-nos da observação de Bourdieu 

(2010), para quem as estratégias simbólicas podem ser operadas por um mandatário do Estado, 

portador do monopólio da violência simbólica, o qual tem a seu favor a possibilidade de manejar 

a perspectiva autorizada e universal. Todavia, as lutas por classificações no espaço social 

também podem ser compreendidas tendo-se em conta os discursos de agentes particulares e de 

profissionais autorizados a falar. Esses agentes possuem o capital lingüístico que os credencia, o 

que implica no poder de auferir benefícios com o uso da palavra. Significa, para o locutor, ter 

ao seu lado uma autoridade determinante da eficácia de sua fala. É a capacidade de se fazer ouvir 

referida em certos mercados. Nesses mercados, o valor social de um discurso se verifica em sua 

relação objetiva de concorrência com outros discursos. Sua eficácia depende da unidade do 

mercado lingüístico para o qual se destina e das chances de produção e de expressão em 

situações  oportunas. Um grupo social legitima o discurso que lhe é conveniente, reforçando e 

incitando os conteúdos de seu interesse, e censurando as falas discrepantes. Ao esforçar-se para 

afirmar seu discurso, o grupo busca conquistar posições melhores no espaço social. Para nós, ficou 

claro que o grupo social, formado por atores de instituições historicamente vinculadas à causa do 

empreendedorismo, se encontra em freqüente luta por imposição de sua visão de desenvolvimento 

econômico. As relações que estabelecem entre si contribui para a retroalimentação de uma 

produção discursiva afinada com o ideário empreendedor, não desprovida de interesses materiais 

por apropriação de recursos públicos que se dá por meio das políticas públicas. 

Mas, para além do ideário desses atores, investigamos a inserção do Parque Tecnológico da 

Paraíba numa região pobre do nordeste brasileiro. Essa instituição se destacou como uma 

das “âncoras” (termo utilizado pela Finep) que mais selecionaram projetos para o PRIME. Ao 

trazermos à tona elementos dos cenários social, econômico e produtivo do Parque Tecnológico 

da Paraíba, além de resgatarmos aspectos de sua construção histórica, movemo-nos pelas 

preocupações de Ianni (1963) que, ao analisar as representações do “tipo social” “empreendedor” 

durante a expansão do capitalismo industrial brasileiro, observou (p.80): “[...] a orientação 

dessas representações [do empreendedor] tende a escapar da focalização das raízes da 

realidade social em que elas se inserem”. No caso do Parque Tecnológico da Paraíba, 

demonstramos que o retrato sócio-econômico e mesmo o empresarial, não refletem o 

desenvolvimento pretendido na região geográfica de sua atuação. Por outro lado, não diminuímos 

o papel dessa instituição, já que não podemos avaliar quais seriam os custos de sua ausência no 

contexto paraibano. Entretanto, não devemos superestimar sua influência, nem no 

desenvolvimento, nem na melhoria da atividade empresarial locais, aspectos defrontados 
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constantemente com os limites que o modelo de desenvolvimento capitalista brasileiro impõe, 

refletido também no funcionamento dos seus mercados, cuja estrutura é concentradora e 

desigual. Estas reflexões acompanharam nossas análises sobre as instituições do PRIME, nas 

quais observamos as relações entre elas, estudamos os seus papéis e interpretamos os seus discursos, 

antes de adentramos na implementação do Programa. 

 

 

4.A implementação do Prime na percepção dos participantes e as 

conseqüências do Programa em seus projetos de negócio. 

Ao analisarmos o processo de implementação do PRIME, procuramos responder às questões 

suscitadas por Secchi (2010), relacionadas aos padrões de interação entre os atores e à correlação 

de forças existentes, decorrentes das características e papéis das instituições participantes, assim 

como das regras e atribuições estabelecidas. A presença de instituições portadoras de regras 

formais e informais, conforme comentou Souza (2006), influencia o curso das políticas 

públicas e afetam atores expostos aos conflitos oriundos das disputas por poder e por recursos. 

Na fase de implementação do Programa investigado, os dilemas e tensões que acompanharam 

essas disputas vieram à tona. Analisamos a implementação do PRIME a partir das percepções dos 

beneficiários do Programa, que se expressaram em relação aos processos do PRIME aos 

desdobramentos da contratação de gestores e de consultorias para seus empreendimentos. De 

igual forma, coletamos seus depoimento acerca do papel exercido pelo Parque Tecnológico da 

Paraíba como instituição gerenciadora do Programa. 

Em face do conjunto de depoimentos que coletamos, verificamos um encadeamento de 

problemas que conspiraram contra os objetivos dessa política pública, revelando as dificuldades 

de um tipo de Programa que poderia ser considerado moderno pelos que assim definem as 

políticas nas quais o Estado não é o protagonista central, mas partilha sua autoridade com atores 

não estatais. Não obstante, o poder hierárquico esteve presente durante toda a implantação do 

Programa, como ficou evidente nas exigências, controles e punições previstas e utilizadas pelo 

PaqtcPB. 

A FINEP criou um Programa de subvenção econômica, visando assegurar uma renda considerada 

suficiente para os empreendedores dedicarem-se aos negócios por eles concebidos, ao mesmo 

tempo em que destinava recursos para gestores e consultores prestarem serviços a esses 

negócios, supondo que o aporte de conhecimentos desses profissionais seria fundamental 

para viabilizar os projetos de empresas. No entanto, como sustentamos, a rigidez do sistema de 
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rubrica fechada, determinando em que deveriam ser gastos os recursos, mostrou-se uma camisa-

de-força diante das necessidades específicas dos empreendedores, tornando-os reféns de 

terceiros que, em sua maioria, ineficientes ou descomprometidos com os negócios, limitaram-se a 

fazer um trabalho de recomendações cosméticas e genéricas, abocanhando a maior parte dos 

recursos do Programa. 

A comemoração inicial do PaqTcPB com o grande número de empreendedores aprovados, num 

processo seletivo que envolveu atores e instituições credenciados para dele participarem, logo se 

transformaria em relações tensas com os empreendedores, ante a evidente fragilidade  dos projetos 

e às dificuldades de combinar apoio aos empreendedores com o rigor no acompanhamento dos 

recursos liberados. Sendo uma das instituições que mais aprovaram projetos para o PRIME, o 

PaqTcPB empenhou-se em fazer valer a remuneração que receberia para gerenciar o 

Programa (baseada num percentual sobre o total de recursos liberados para os  empreendedores), 

intensificando as cobranças e as exigências. O nível de controle cresceu na medida em que 

rumores e fatos concretos apontaram para um mau uso dos recursos por parte de diferentes atores. 

Desvio na utilização da subvenção, serviços não prestados e pagos, além de comportamentos 

oportunistas de quem só estava interessado em entrar no Programa para receber dinheiro público 

não reembolsável, recrudesceram as relações e sufocaram os empreendedores que tentavam levar 

adiante seus projetos. 

Ao escolher “salvar a própria pele”, como avaliamos, o PaqTcPB priorizou o processo 

em vez dos resultados. A preocupação central passou a ser preservar a imagem da instituição e 

garantir o cumprimento “formal”  das exigências do Programa, em  detrimento de  relações 

parceiras e complementares. A quantidade de documentos e relatórios exigidos durante a 

implementação do Programa, comprovada durante a pesquisa, demonstra que a burocracia 

tornou-se um fim. Mesmo os empreendedores bem intencionados não conseguiram compatibilizar 

a dinâmica de tentar inserir um produto no mercado com as demandas do PaqTcPB por 

controle. Assim como no caso da política tecnológica mexicana, citado por Villavicêncio 

(2001), os empecilhos burocráticos prejudicaram a implementação do PRIME. Entretanto, do 

ponto-de-vista do papel fiscalizador e controlador da instituição, os resultados parecem ter 

sidos satisfatórios. O pequeno número de empresas eliminadas por não atendimento às 

exigências do programa (onze) sugere que, sob o ângulo dos propósitos formalmente 

contratados, o esforço burocrático surtiu efeitos. Nos arquivos do PRIME devem estar guardados 

grandes volumes de documentos comprobatórios e legitimadores dos pagamentos efetuados, fato 

não necessariamente determinante do êxito do Programa ou mesmo de sua total lisura. 
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Como inferimos, as condições criadas para favorecer os negócios dos empreendedores, 

propaladas na fase de divulgação do PRIME, tornaram-se um fardo difícil de carregar para 

esses empreendedores. Os comportamentos e falas dos empreendedores sobre as fases iniciais do 

Programa nos indicavam que os problemas seriam inevitáveis, dada a gritante inaptidão da 

maioria para lidar com empresas. Faltava-lhes experiência, conhecimento empresarial, tino, 

intuição e, em alguns casos, sensatez e boa fé. Os relatos sobre como boa parte deles elaborou o 

projeto de negócio já evidenciavam isso. Além do mais, gestores absorvidos por rotinas 

administrativas e consultorias ineficientes e/ou interessadas apenas em embolsar recursos públicos, 

consumiram a maior parte da subvenção e pouco acrescentaram aos negócios embrionários. 

Some-se a isso, a superdosagem de controle e de pressão exercida pela instituição gerenciadora 

sobre os empreendedores. 

Em síntese, os empreendedores do PRIME, portadores de elevada instrução formal - 

principalmente nas áreas de Tecnologia da Informação e de Engenharia -, movidos por interesses 

e expectativas variadas, responderam a uma chamada pública de um Programa com apelo 

tentador para atrair projetos de negócios, cujos conteúdos deviam basear-se na inovação. A 

exigência do componente inovador nos projetos e de capacidade técnica para formalizá-los, 

fatores submetidos a avaliadores qualificados, implicou na seleção de candidatos, em geral, 

vinculados às instituições de ensino e de pesquisa, membros de uma elite intelectual à procura de 

ascensão social e de emancipação econômica. No entanto, nem a construção discursiva que 

norteou o PRIME, nem seu sofisticado aparato de recursos objetivos, foram suficientes para 

contradizer as realidades que se sobrepuseram em cada caso. 

Para averiguar essas realidades, visitamos os membros desse grupo social, indivíduos 

privilegiados da educação e que, tendo conservado algum laço com instituições universitárias 

ou incubadoras de empresas, deveriam transformar-se, segundo as expectativas do Prime, em 

empreendedores inovadores, inseridos em mercados rentáveis e elásticos. No entanto, os 

depoimentos desses potenciais empreendedores, coerentes com as observações coletadas e com 

os fatos que acompanharam a implementação do Programa, revelaram uma realidade de planos 

interrompidos, negócios fechados, idéias que não prosperaram ou, no máximo, empresas que 

permaneceram em atividade sem que a sofisticada “engenharia” do Prime tivesse feito 

qualquer diferença. Não hesitamos em afirmar que uma “avenida de sonhos quebrados” foi o que 

restou da implementação do Programa Prime, sob a coordenação do Parque Tecnológico da 

Paraíba. O que deveria ser um caminho para a geração de riquezas que trouxesse retornos 

sociais, resultou em desperdícios de recursos públicos, escoados para candidatos a 



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 47 

empreendedores, empresas privadas e agentes institucionais intermediários, os quais não estão 

obrigados a ressarcimentos ou retratações. 

 

 

5.Considerações finais 
 

Nas sociedades democráticas, é legítimo que setores empresariais privados disputem espaços nas 

decisões de políticas públicas com o objetivo de reclamar a atenção dos governos para os seus 

interesses. O que não se pode permitir é que o capital econômico coopte agentes públicos, 

imprima sua lógica ao funcionamento do Estado e seqüestre nossa inteligência universitária. Os 

governos dispõem de instrumentos variados para fortalecer segmentos que contribuam para a 

geração de emprego e de renda, sem prejuízos aos cofres públicos, ao meio ambiente ou à 

cidadania. O crédito sob garantias, os benefícios fiscais temporários em tempos de crise e a 

equalização das condições de competição internacional para os setores a ela expostos, 

constituem-se em mecanismos de preservação da estrutura produtiva nacional, cuja defesa deve 

ser feita numa atmosfera de consenso social e como parte de uma estratégia maior de 

desenvolvimento, conduzida sob a vigilância da sociedade. 

No caso do empreendedorismo inovador, os próprios valores que compõem os conteúdos 

discursivos dos atores que o exaltam, contraditoriamente, sugerem que esse tipo de 

atividade econômica prescinde de apoio governamental. No entanto, o caso PRIME em discussão, 

evidencia as apostas feitas com recursos públicos em projetos individuais, elaborados por pessoas 

sem familiaridade com a atividade empresarial, que pretenderam - movidas pelos estímulos que 

receberam e por interesses utilitaristas ou subjetivos - concretizar o arquétipo do 

empreendimento capitalista bem sucedido. Tal pretensão não deveria ser custeada pelo Estado. 

Defendemos que o apoio público ao empreendedorismo inovador não pode ser feito via 

subvenção econômica, o que transforma a sociedade em doadora de capital para 

empreendimentos privados. A esses empreendimentos, incertos como os demais, devem estar 

disponíveis os mecanismos de apoio oferecidos aos outros empresários, os quais não implicam 

na aceitação prévia da possibilidade de prejuízo aos cofres públicos como ocorre na subvenção. 

Por outro lado, a experiência do PRIME evidencia que, no atual ambiente econômico em que 

os governos retomam um papel importante na promoção do desenvolvimento, multiplicam-se as 

oportunidades para que a pesquisa acadêmica se some aos esforços que monitoram a concepção, a 

implementação e os desdobramentos de políticas públicas que estimulam atividades econômicas. 
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Formado por diversas disciplinas que dialogam entre si, o estudo das políticas públicas 

oferece abundantes estímulos para a criação de ferramentas, modelos e estratégias de 

abordagens que podem contribuir para o exercício da democracia, lançado luzes sobre as 

iniciativas dos agentes que se articulam para solucionar problemas públicos relacionados aos 

processos econômicos. No contexto brasileiro, propício à repetição da histórica e danosa mistura 

entre interesses públicos e privados, o estudo das políticas públicas torna-se imperioso aos 

pesquisadores sociais. Ademais, a ação econômica será sempre a janela através da qual se pode 

compreender também a política, a cultura, as relações, o indivíduo, a estrutura social, enfim, as 

múltiplas dimensões do desenvolvimento e das políticas públicas escolhidas para alcançá-lo. 
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Resumo 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a presença das políticas públicas para 

Ciência & Tecnologia no Vale do São Francisco e suas relações com o desenvolvimento 

regional, procurando mostrar o começo da História das Ciências até o processo de 

institucionalização da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco – FAMESF, 

instituição criada no contexto de implantação de políticas públicas, no desenvolvimento de 

atividades educacionais, científicas e tecnológicas na segunda metade do século XX, 

estabelecendo-se como primeira instituição de ensino superior do Vale, sendo assim precursora da 

Ciência & Tecnologia no Vale. Criada em 1960, a FAMESF formou um quadro de técnicos 

que posteriormente foram trabalhar em empresas públicas na região, com destaque para a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMPRABA/Semiárido, instituição propagadora 

do conhecimento científico predominante no período entre 1970 e 1990 que se relaciona 

diretamente com a reestruturação e modernização agrícola no Vale do São Francisco. O processo 

de institucionalização das ciências e inovações tecnológicas no Vale do São Francisco contou com 

articulação da sociedade civil organizada juntamente com membros da sociedade política, 

constituindo- se assim como ponto chave para compreensão das redes de agências e de 

políticas públicas entre governo federal e estadual voltados para a modernização produtiva e 

instigação à ciência, técnica e tecnologia. 

 

Palavras-chave:  FAMESF; Embrapa; História da Ciência; Políticas Públicas 
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Introdução 
 

A História da Ciência é a da procura por respostas a existência humana. O homem 

buscou explicações para a vida no céu, na terra, no ar, e em todos os elementos que a sua 

imaginação pôde alcançar, descobrindo as estrelas, os planetas, as Leis da natureza, os gases e as 

substâncias químicas. “Filosofia Natural, Magia Universal, Nova Ciência, Filosofia 

experimental: esses foram alguns dos nomes com que se tentou batizar, entre os séculos XVI 

e XVII, o que hoje chamamos de Ciência Moderna.” (...) É no século XIX que se cria o termo 

ciência no seu sentido atual, palavra de origem latina, que significa conhecimento em geral. 

Nesse mesmo período a ciência passou a influenciar desde os currículos escolares até o 

desenvolvimento das nações. (ALFONSO-GODFARB, 2004). 

 

O início da trajetória científica de Juazeiro e Petrolina coincide com a colonização 

brasileira, o Rio São Francisco foi alvo estratégico da colonização europeia no Brasil, “foi 

percorrido e estudado por naturalistas, cientistas e engenheiros como Saint-Hilaire, Emmanuel 

Liais, Teodoro Sampaio dentre outros”. No entanto, só a partir de meados do século XX o Vale do 

São Francisco se inseriu no cenário nacional, através das agências do governo federal. (ARAÚJO, 

2012). 

 

 

 

 

Apresentação da problemática 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a presença das políticas públicas para 

Ciência & Tecnologia no Vale do São Francisco e suas relações com o desenvolvimento 

regional, procurando mostrar o começo da História das Ciências até o processo de 

institucionalização da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco – FAMESF, 

instituição criada no contexto de implantação de políticas públicas, no desenvolvimento de 

atividades educacionais, científicas e tecnológicas na segunda metade do século XX, 

estabelecendo-se como primeira instituição de ensino superior do Vale, sendo assim precursora da 

Ciência & Tecnologia no Vale. Criada em 1960, a FAMESF formou um quadro de técnicos 

que posteriormente foram trabalhar em empresas públicas na região, com destaque para a 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMPRABA/Semiárido, instituição propagadora 

do conhecimento científico predominante no período entre 1970 e 1990 que se relaciona 

diretamente com a reestruturação e modernização agrícola no Vale do São Francisco. 

 

O processo de institucionalização das ciências e inovações tecnológicas no Vale do São 

Francisco contou com articulação da sociedade civil organizada juntamente com membros da 

sociedade política,  constituindo-se  assim  como  ponto  chave  para  compreensão  das  redes  de  

agências  e  de políticas públicas entre governo federal e estadual voltados para a modernização 

produtiva e instigação à ciência, técnica e tecnologia. 

 

Metodologia 
 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi de cunho qualitativo com levantamento 

bibliográfico referente a história da Famesf e Embrapa/Semiárido. As principais fontes 

primárias desta pesquisa foram o acervo documental impresso e manuscrito da biblioteca e do 

arquivo morto do DTCS da UNEB campus III e da biblioteca da Embrapa/Semiárido. 

 

 

 

 

Resultado e Discussões 
 

A criação da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco e também da 

Embrapa/Semiárido está inserida em um complexo de relações de políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento do Nordeste estando relacionada também à História das Ciências no 

país, ganhando relevância no período de incentivos à Ciência e Tecnologia, uma vez que 

possui sua fundação na década de 1960. Tal mudança remete contudo a processos de 

incentivo (e de busca de fomento a atividades científicas) iniciados antes da década de 1930 

que por sua vez não pode ser abordada sem levar em conta o contexto econômico da época. 

Dessa maneira, Sonia Regina de Mendonça (1986) , coloca que “as estruturas econômicas e 

políticas estabelecidas após o movimento da Revolução de 1930” não significaram apenas uma 

continuidade de modelo de Estado e mas também uma ruptura, representando a formação de 

uma unidade de classe em torno da industrialização e fortalecimento do empresariado paulista, 
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sendo este um importante ator e um dos maiores beneficiários das políticas econômicas que 

foram definidas e defendidas pelo Estado Varguista. 

 

Ainda no Estado Novo, “teve início o primeiro estágio de nacionalização formal da 

economia com a criação de empresas estatais, autarquias mistas e o estabelecimento do controle 

nacional sobre certas áreas de produção estratégicas, como mineração, aço e petróleo”. O 

segundo estágio ocorreu apenas na década de 50, com o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek. 

(DREIFUSS, 1981) A partir desse período o setor industrial passou a ser privilegiado pelo Estado 

com o estabelecimento de novas estratégias para o financiamento da industrialização brasileira. 

 

Assim, o Estado desenvolvimentista criou a SUDENE – Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – com o objetivo de criar bases para o desenvolvimento 

industrial e a modernização da agricultura no nordeste, pois ainda era uma região pouco 

desenvolvida, sendo um obstáculo para a expansão capitalista. 

 

Motivado por essa preocupação, em 1959, o governo federal 

resolve criar a SUDENE – Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – que, diferentemente das 

outras instituições governamentais até então existentes, teria 

como objetivo coordenar as ações dos órgãos federais com 

atuação na região, desenvolver estudos e efetuar um 

planejamento global visando o desenvolvimento da irrigação, 

o aproveitamento das potencialidades locais, a 

industrialização e a capacitação de empresários e de técnicos. 

Por meio de uma ação planejada e de investimentos dirigidos 

para os setores mais viáveis, desejava o governo que a 

SUDENE atuasse de modo a reduzir as disparidades entre 

o Nordeste e as demais regiões do país. (LOPES, 1997) 

 

 

 

 

O início da trajetória científica de Juazeiro e Petrolina coincide com a colonização 

brasileira, o Rio São Francisco foi alvo estratégico da colonização europeia no Brasil, “foi 

percorrido e estudado por naturalistas, cientistas e engenheiros como Saint-Hilaire, Emmanuel 

Liais, Teodoro Sampaio dentre outros”. No entanto, só a partir de meados do século XX o Vale do 
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São Francisco se inseriu no cenário nacional, através das agências do governo federal. (ARAÚJO, 

2012) 

 

O século XX é tomado como referência para a consolidação da profissionalização e 

institucionalização das ciências e atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P & D). O Vale foi 

palco, especialmente no contexto do desenvolvimentismo, de um conjunto de políticas públicas 

que foram viabilizadas por um grupo de agências. 

 

Neste eixo Juazeiro-Petrolina se pode identificar um espaço 

de implantação de um conjunto de agências e instituições 

públicas de desenvolvimento regional no âmbito do 

planejamento, gestão, pesquisa, financiamento, ensino superior e 

apoio técnico desde as décadas de 1940 a 1970, como CHESF 

(Companhia Hidro Elétrica do São Francisco), CODEVASF 

(Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e 

Parnaíba), FAMESF (Faculdade de Agronomia do Médio são 

Francisco) e EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária). (ARAÚJO, 2012) 

 

 

 

Inicialmente denominada Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido – 

CPATSA, a EMBRAPA/Semiárido foi criada em 23 de janeiro de 1975 por meio da 

Deliberação 0045/75, como empresa pública de direito privado, vinculada ao Ministério da 

Agricultura e do Abastecimento, com mandato de atuar no Semiárido Tropical brasileiro. A 

sua criação teve como missão viabilizar o desenvolvimento agropecuário do Semiárido 

brasileiro – aumentando sua eficiência e produtividade – através da pesquisa tecnológica e da 

transferência do conhecimento ao produtor rural, dessa forma, melhorando também as suas 

condições sociais. Portanto, como uma das agências-chave no desenvolvimento da região do 

Vale do São Francisco, tem uma história a ser contada. 

 

Após a década de 1960 houve um forte crescimento da agricultura no Brasil. Segundo 

alguns autores, o rápido crescimento da população e a intensificação da exportação mostraram 

que o país necessitava urgentemente de uma reforma rural. “Historicamente, a produção agrícola 

vinha crescendo menos que a população (2,0% contra 3,5% ao ano). Os problemas do 
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abastecimento dos grandes centros urbanos se agravavam, o que era considerado um empecilho 

para o desenvolvimento do país nos moldes capitalistas.”. (CAPDEVILLE, 1991). Esmeraldo 

Lopes aponta que além da crise de abastecimento, outros problemas estavam envolvidos, tais 

como a crise econômica sofrida pela burguesia industrial na época, os objetivos do governo 

populista em dar espaço à industrialização e à urbanização, deslocando o eixo produtivo da 

agricultura para a indústria, etc. 

 

Desse modo, verificou-se que uma das soluções para os problemas da produção agrícola 

seria a sua modernização. No entanto, essa modernização estava condicionada ao 

desenvolvimento do conhecimento científico eficiente, pois os conhecimentos disponíveis até 

então não eram suficientes para aumentar a produtividade agrícola e superar os obstáculos 

para o desenvolvimento capitalista rural. E em 7 de dezembro de 1972, a EMBRAPA, 

vinculada ao Ministério da Agricultura, foi criada pelo poder executivo. 

 

A realidade do sertão pernambucano apresentava mais desafios para a produção agrícola 

por causa do clima seco, caracterizado por estiagens prolongadas ocorridas ciclicamente, 

precisando de tecnologia revertesse essa situação. A falta de conhecimento tecnocientífico dos 

produtores da região agravava ainda mais o êxito do plano de produtividade agrícola. Com o 

objetivo de promover o desenvolvimento rural do semiárido, em junho de 1975, a EMBRAPA 

chega à cidade de Petrolina implantando o Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico 

Semiárido – CPATSA, que após 25 de agosto de 1998 ficou conhecida como 

EMBRAPA/Semiárido, e destacando-se entre as instituições responsáveis pelo desenvolvimento 

da região do Vale do São Francisco. 

 

No entanto o processo de institucionalização no Vale vem de antes, com o Campo de 

Viticultura de Juazeiro criado em 1896 sob gestão da Secretaria de Agricultura do Estado 

da Bahia até ser transferido para a União, transformando-se no Horto Florestal de Juazeiro, 

sob direção do entomologista e fitopatologista Leo Zehntner. (ARAUJO 2010, pág. 293), 

passando pela implementação da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, primeira 

instituição de ensino superior da região. 

 

Na região, as possibilidades educacionais eram mínimas, tendo na cidade o Ginásio de 

Juazeiro criado por iniciativa do Dr. Edson Ribeiro em 1945, que em 1950 funda também a 
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Escola Normal do Ginásio de Juazeiro e a Escola Técnica de Comércio de Juazeiro. (RIBEIRO, 

2005) e é a partir de iniciativas dos alunos da Escola Técnica de Comércio que terminavam o 

curso em 1959 que surge o Movimento de pró fundação da Escola de Agronomia, assim nas 

palavras de Charles Muniz Duarte: 

“Em 1959, no segundo semestre, alguns jovens do Curso 

Técnico do Ginásio de Juazeiro, assim como os ex-alunos, 

pensaram e chegaram a seguinte conclusão. Vamos Terminar o 

nosso curso, outros diziam: terminamos o curso na Escola Técnica 

e não temos uma Faculdade para continuarmos os estudos. (...) 

Fizeram algumas passeatas com cartazes alusivos a criação de 

uma Faculdade de Agronomia. Diversas reuniões foram feitas 

nesse sentido, e, cada vez mais o entusiasmo da turma aumentava. 

Pelos jornais escreveram algo a respeito do movimento. Todos 

trabalharam muito, outros, chegaram a se apaixonar pela causa e 

achavam que deviam ir a Salvador, solicitar todo o apoio do 

Governo do Estado e de Deputados Estadual e Federal.” (DUARTE, 

1993, p. 16) 

Foram realizadas reuniões para discussões dos pontos principais para criação da 

Faculdade visando atender os anseios da juventude e de representantes da cidade, dessa forma após 

as reuniões foi feito um manifesto pró fundação da FAMESF, sendo levada ao governador à 

época Juraci Magalhães, todavia o documento não foi recepcionado como o esperado, sendo o 

movimento reforçado coma ajuda do Eng. Agr. João Marcelino da Silva Neto, que possuía a 

orientação técnica necessária para a Faculdade, vindo a se tornar depois o primeiro diretor da 

instituição. (DUARTE, 1993) 

Em agosto de 1959, foi enviada ao Governador do Estado à época, o general Juracy 

Magalhães uma comunicação sobre o movimento de pró-fundação. No documento o bancário 

José Pereira da Silva, Bartolomeu Venâncio (que era aluno oriundo da Escola Técnica de 

Comércio, fazendo parte depois da primeira turma de formados pela Famesf) e Lucas Félix 

Martins indagam sobre a necessidade da constituição de um curso de Agronomia, ressaltando 

a importância dos técnicos e chamando a atenção para os dois campos experimentais que já 

existiam em Juazeiro “um, o antigo Horto Florestal, hoje Campo de Irrigação no Vale do São 

Francisco (...) outro, o campo de cultura e experimentação no Vale do Salitre.” (DUARTE, 

1993, p. 22-23) 

Foi criada então a Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco em dezembro de 

1960 em regime de direito privado,constando em sua ata de fundação que encontravam-se 
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reunidos no auditório do Ginásio de Juazeiro todos aqueles interessados e atuantes na 

movimentação pró-Famesf. Destacando a fala do Eng. Agr. João Marcelino da Silva Neto que 

manifestou considerações sobre a vinda para Juazeiro assim que soube desta movimentação, 

tendo o mesmo indicado o nome da Escola que viria a ser fundada, qual seja Faculdade de 

Agronomia do Médio São Francisco que foi aceita por todos. (DUARTE, 1993, p. 32). 

Sobreleva-se nesse ponto a fundamentação para a criação do curso de Agronomia na cidade, 

destacando o pensamento vigente à época da importância da ciência no processo de modernização 

da agricultura.¹ 

Em 1962 iniciam as atividades da FAMESF, contando uma turma de 36 alunos 

aprovados no vestibular, cabe destacar que já em 1961 foi criado um curso pré-vestibular para 

preparação dos alunos interessados em ingressar na FAMESF. A aula inaugural foi realizada nos 

salões da sociedade Apolo Juazeirense, sendo proferida pelo professor João Marcelino da Silva 

Neto, então diretor da Faculdade (14/12/1960 a 30/06/1962). 

Posteriormente é reconhecida pelo Governo Federal através do decreto nº 66.115 de 

23 de janeiro de 1970, estando à frente da direção da Faculdade o Eng. Agr. Edgard Chastinet 

Guimarães e Secretário o Eng. Agr. Charles Muniz Duarte. Em 1973 é nomeado o 5º Diretor da 

Faculdade, o Eng. Agr. Hilmar Santana Ferreira. Em 1974, é instalada a Unidade Experimental 

de Piscicultura da FAMESF, tendo como pioneiro na área o professor Charles Muniz Duarte. 

(Dossiê da FAMESF de 1960 A 26/07/1974). 

A partir de 1975 dá-se início a estruturação acadêmica da Faculdade (DUARTE, 1994), 

data dessa época a incorporação à Faculdade de uma área de 100 hectares do Horto Florestal 

localizado no Salitre. É entre as décadas de 70 e 80 que a Faculdade se consolida como 

Instituição de Ensino Superior, realizando convênios com o Ministério de Educação e Cultura – 

MEC, para a construção de novas salas de aula; Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE e Superintendência do Vale do São Francisco – SUVALE CODEVASF) 

para a difusão de atividade na área de agricultura irrigada; 

 

“(...) Considerando que é de grande importância para o bem-estar das populações da região do médio São 

Francisco, que a sua agricultura, sua pecuária e suas indústrias sejam prósperas; considerando que a aplicação dos 

conhecimentos modernos, relativos a estas atividades econômicas, são essenciais para conseguir rendimento na 

produção regional, considerando que se necessita de pessoal tecnicamente adestrado e instruído nos mais 

modernos processos para resolver os importantes problemas agropecuários da região do Médio São Francisco. 

Considerando que uma das causas fundamentais que retardam  
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Para a conclusão da biblioteca e construção do Laboratório de Biologia Vegetal foi 

feita parceria com a Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia- SEPLANTEC, além 

dessas agências, foram firmados convênios com o Conselho de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico- CNPq; Campanha de Desenvolvimento e Ação Regional –CAR/SEPLANTEC; 

Instituto Biológico da Bahia –IBB e Escola de Medicina Veterinária da UFBA. Em 1980 a 

Faculdade é incorporada à Superintendência de Ensino Superior da Bahia – SESEB que se 

tornaria a Universidade do Estado da Bahia pela lei de n°66 de 1983. Destaca-se que o ensino da 

FAMESF foi voltado para o âmbito técnico, os formados pela Faculdade assumiram cargos em 

empresas como a EMBRAPA, que também está inserida no processo de políticas públicas em 

Ciência e Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e das indústrias em todos os municípios da região é a falta de 

orientação científica no preparo dos técnicos e na educação vocacional das massas rurais, considerando, finalmente, 

que é necessário, para aproveitar ao máximo os progressos da técnica da produção agrícola, orientar a difusão 

rápida dos conhecimentos e aplicação, no campo, das melhores normas de cultivo e de criação que se forem 

definindo nos centros de estudos; resolvemos fundar de comum acordo, uma escola de nível universitário, 

denominada Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, destinada ao ensino e pesquisa e ao fomento das 

ciências agronômicas e das técnicas agropecuárias, na região do médio São Francisco (...) (DUARTE, 1993, p. 33) 
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Conclusões 
 

Com o trabalho foi possível observar que o processo da Ciência & Tecnologia no Brasil 

foi um processo lento, sendo dependente de outros países e que até hoje o país tem problema no 

incentivo à C& T e um dos fatores que aprofundam essa situação é a relação entre o Ministério 

da Educação e da Ciência & Tecnologia que não possuem uma relação de cooperação, pois o 

MTC é visto como “área estratégica” pelo governo e as políticas públicas deste Ministérios não 

dialogam com a sociedade civil, no entanto as ações da C&T perpassam pelas Universidades 

que são as que realmente produzem pesquisas, sendo necessário então uma atuação conjunta 

entre o ME e o MCT. 

 

No Vale do São Francisco a institucionalização da FAMESF se constitui como ponto 

chave para a compreensão desse processo, essa institucionalização foi marcada pela atuação de 

membros da sociedade civil (alunos da Escola Técnicos de Comércio) juntamente com 

representações da sociedade política. Dessa forma, a História da Ciência & Tecnologia do 

Vale está inserida em uma rede de relações entre política pública estadual e federal, que assim 

com outras políticas públicas com essas características foi problemática. (RUA) 
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Resumo 

 
A partir do novo gerencialismo público o Estado reconstruiu-se de modo a atender às necessidades 

de ampliação  dos  lucros e,  assim,  invariavelmente,  o  leque de políticas públicas se redefine 

em função dessas metas. Por esta razão, em substituição ao modelo universal de atendimento 

das necessidades sociais, constitui-se uma modalidade de reposta pontual às demandas sociais, 

baseadas na solidariedade e na responsabilidade social. Neste sentido, o objetivo deste trabalho 

verificar qual a posição das ações de responsabilidade social no setor elétrico. Para tanto se utiliza 

de uma revisão bibliográfica cujo objetivo principal é elucidar as principais correntes teóricas que 

se debruçam sobre a temática da responsabilidade social, marketing social, reforma do Estado e 

participação política propondo uma reflexão consistente que permita a delimitação dos termos 

citados. 

 

PALAVRAS CHAVE: responsabilidade social, setor elétrico e Estado 

 

 

Introdução 

O processo de reforma do Estado ocorrido no final do século XX está intimamente ligado à 

concepção de Estado mínimo, restringindo-o a manutenção de serviços públicos, deixando aos 

demais a aquisição de serviços de agentes econômicos de mercado. Esta imposição segue a 

cartilha de organismos econômicos internacionais, realizada como contrapartida de apoio 

financeiro a países em crise econômica. 

Segundo essa cartilha “a energia elétrica tem papel fundamental e estratégico para a sociedade, 

pois é elemento chave para a inclusão social e o desenvolvimento econômico, bem como para a 

melhoria da qualidade de vida da população” (ROUSSEF, 2004). Em geral, estes  movimentos  de  
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mudanças  da  indústria  de  eletricidade  têm  sido  explicados,  como resultado de tendências 

externas ideais. 

 

Ao que se refere o âmbito político, a diminuição intervenção do Estado motiva a participação 

mais ativa dos cidadãos. O protagonismo cidadão no contexto neoliberal enseja a 

responsabilização dos cidadãos por suas próprias deficiências, onerando assim um histórico de 

conquistas de direitos sociais. Desse modo, apesar do cenário nacional apontar para a 

implementação de valores participativos, intrínsecos à Constituição de 1988, o contexto 

internacional era outro. Naquele momento, o contexto mundial apontava para a revisão da 

atuação do Estado nas questões sociais, basicamente determinado pelo modelo político neoliberal. 

 

Nesse sentido, no escopo deste trabalho, o esforço direciona-se para a compreensão da posição 

estratégica das ações de repsonsabilidade social no setor elétrico. Para tanto, faz-se uma análise 

a partir do processo de reforma que o Brasil passou no final do século XX a fim de se adequar a 

uma tendência mundial. A pesquisa desenvolvida tem como principal método a revisão 

bibliográfica cujo objetivo principal é elucidar as principais correntes teóricas que se debruçam 

sobre a temática das ações de responsabilidade social, reforma do Estado brasileiro e 

reestruturação do setor elétrico. 

 

A hipótese que norteia este trabalho aponta um processo de adaptação do Estado à tendência 

global, via implementação de legislação condizente aos interesses da tendência global em 

voga que termina por retroalimentar o modelo econômico vigente. Na primeira seção será 

discutida a origem do termo responsabilidade social bem como seu histórico no contexto 

brasileiro. A segunda parte trata sobre as dinâmicas que o Estado brasileiro adotou a fim de se 

ajustar a um tendência externa ideal.E por fim será exposta a reestruturação do setor elétrico 

consoante às legislações que entraram em vigor. 

 

Responsabilidade Social 
 

Embora não exista uma unanimidade no uso do termo, para nortear este trabalho, 

tomamos como conceituação primária a seguinte definição: responsabilidade social é um 

conjunto de ações assumidas por empresas, ou setor privado em geral, em relação à sociedade que 

ultrapassa os limites imediatos de sua atividade econômica. 
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Oliveira (1984, p.204 apud Zenisek, 1979, p.359) deixa clara a diversidade de conceitos 

que abrange o termo. Segundo o autor, 

[a responsabilidade social] para uns, é tomada como responsabilidade legal ou obrigação 

social; para outros, é comportamento socialmente responsável em que se observa a 

ética, e, para outros, ainda, não passa de contribuições de caridade que a empresa deve 

fazer. Há também os que admitem que a responsabilidade social é, exclusivamente, a 

responsabilidade de pagar bem seus funcionários e dar-lhes um bom tratamento. 

Logicamente, responsabilidade social das empresas é tudo isso, muito embora não o 

seja isoladamente (OLIVEIRA, 1984, P.204 apud ZENISEK, 1979, p.359). 

 

Por outro lado, Ashley (2000) apresenta exemplos alheios à atividade econômica da 

empresa que constituíram marcos na evolução do conceito de responsabilidade social. Segundo a 

autora, baseado numa ação judicial acionada por A. P. Smith Manufaturing Company e seus 

acionistas, estabeleceu-se a Lei de Filantropia que trata sobre a promoção de desenvolvimento 

social através de ações empresariais. 

 

Maria da Glória Gohn tributa aos movimentos sociais o início da discussão sobre 

responsabilidade social. No final da década de 1970 e parte da década de 1980 houve uma 

pulsão por debates relacionados à oposição do regime militar, fundada essencialmente na 

crença de alteração do status quo de um regime não democrático. Ao longo das décadas de 

1980 e durante os anos 1990 o cenário político se modificou radialmente e, embora tenha 

havido uma diminuição das manifestações populares urbanas, a luta dos movimentos sociais pela 

conquista de direitos sociais cristalizou-se na Constituição de 1988 (GOHN, 2011). 

 

A partir da década de 1990 a relação com o Estado mudou. A Constituição de 1988 incentivou 

a criação de canais formais para a participação de setores da sociedade civil no tocante das 

políticas públicas. Os conselhos gestores e o orçamento participativo também foram criados 

neste período, acarretando numa diminuição de ações diretas em forma de passeatas e 

protestos, por exemplo. Com a democratização, houve perda da centralidade dos movimentos 

sociais, principalmente os populares. A participação seria dada pelos canais de participação e 

representação política que haviam sido abertos, sendo que, para muitos, a fase dos movimentos 

sociais já estava ultrapassada. No novo momento para participar bastaria atuar no plano 

institucional (GOHN, 2005) 

[Com a entrada] dos novos atores [no cenário político] ampliou o leque dos sujeitos 

históricos em luta, pois não se tratava mais de lutas concentradas nos sindicatos ou nos 

partidos políticos. Houve, portanto, uma ampliação e uma pluralização dos grupos 
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organizados, que redundaram na criação de movimentos, associações, instituições e 

ONGs (GOHN, 2008, p.72) 

 

Na conjuntura neoliberal prevaleceu o processo de transferência de parte das 

responsabilidades do Estado para a iniciativa privada, impondo um novo ritmo à implementação 

de políticas sociais. Desse modo, as políticas sociais seriam feitas em parceria com ONGs e com o 

Terceiro Setor. A autora comenta: 

A atuação por projetos exige resultados e têm prazos. Criou-se uma nova gramática na 

qual a ideia de mobilizar deixou de ser para o desenvolvimento de uma consciência 

crítica ou para protestar nas ruas. Mobilizar passou a ser sinônimo de arregimentar e 

organizar a população para participar de programas de projetos sociais, a maioria dos 

quais já vinha totalmente pronta e atendia a pequenas parcelas da população. O militante 

foi se transformando no ativista organizador das clientelas usuárias dos serviços sociais 

(GOHN, 2005, p. 81-83). 

Por sua vez, o terceiro setor passou a atuar com grupos pequenos e tidos como vulneráveis, 

atuando por meio de projetos focalizados e com prazos determinados. Para dar suporte a essas 

ações, novos conceitos foram criados, tais como: responsabilidade social, solidariedade, 

desenvolvimento sustentável, protagonismo social, e etc. Como se vê na definição do Instituto 

Ethos de Responsabilidade Social: 

Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação 

ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e 

pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável  da  sociedade,  preservando  recursos  ambientais  e  culturais  para  as 

gerações   futuras,   respeitando   a   diversidade   e   promovendo   a   redução   das 

desigualdades sociais. INSTITUTO ETHOS. Disponível em < 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx>  Acessado 

em: 04 de abril de 2012 

 

Para além do discurso social das empresas, Montaño (2010) afirma que as ações de 

responsabilidade social, na verdade, produzem um reordenamento dos papéis dos atores sociais. 

Para o autor, as reformas ocorridas no final do século XX, principalmente as realizadas pelos 

países em desenvolvimento, cristalizam-se em torno das transformações de natureza político-

econômicas e institucionais em constante debate com os interesses das elites naturezas político-

econômicas e institucionais em constante debate com os interesses das elites locais/globais 

(MONTAÑO, 2010). 

Esse processo de reforma está intimamente ligado à concepção de Estado mínimo. Esta imposição 

segue a cartilha de organismos econômicos internacionais, como contrapartida de apoio financeiro 

a países em crise econômica, que abarca as seguintes áreas: disciplina fiscal, priorização dos 

gastos públicos, reforma tributária, liberalização financeira, regime cambial, liberalização 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx
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comercial, investimento direto estrangeiro, privatização, desregulação e propriedade intelectual 

(MONTAÑO, 2010:29 apud CARCANHOLO, in MALAGUTI et alii, 1998, p.25). 

Por esta razão, em substituição ao modelo universal de atendimento das necessidades 

sociais, constitui-se uma modalidade de reposta às demandas sociais baseadas na solidariedade e 

na responsabilidade social. Para tanto, Montaño (2010) afirma que a veracidade do processo de 

transferência de responsabilidade é encoberta, constituindo uma imagem de protagonismo 

individual e/ou corporativista pela conquista de direitos como sinônimo de cidadania. 

De modo semelhante, Dagnino (2004) denuncia a existência de uma confluência perversa 

entre o projeto democratizante e participativo e o projeto neoliberal. Este último propõe um 

Estado mínimo, reduzindo o seu papel a garantidor de direitos e transferindo as 

responsabilidades para a sociedade civil e o projeto democratizante e participativo atua com 

vistas à abertura política. Para tanto se utilizam os mesmos termos, mas com sentidos opostos. A 

autora argumenta que os deslocamentos de sentido têm implicações para a política e para a 

democracia (DAGNINO, 2004). 

Desse modo para Dagnino (2004), enquanto cidadania, nas décadas de 1970 e 1980, 

implicava numa condição e ter e exercer direitos numa cidadania construída, na redefinição 

neoliberal a cidadania baseia-se numa conduta mais individualista, incutida da ideia de que ser 

cidadão é necessário realizar trabalhos voluntários em solidariedade aos menos favorecidos. 

Assim, a partir desse ideário proliferaram-se trabalhos de fundações empresariais engajadas em 

projetos de responsabilidade social e as políticas sociais se tornaram cada vez mais localizadas e 

emergenciais, sendo que os beneficiados não são vistos como cidadãos, mas como carentes. 

 

Pelo exposto acima, embora não haja um consenso na definição do conceito de 

responsabilidade social, Bicalho et al (2003) destaca três aspectos comuns a todas as definições 

de responsabilidade social, sejam elas: 1) o alcance do termo responsabilidade social 

extrapola os limites da empresa; 2) a natureza da responsabilidade social ultrapassa o âmbito 

legal e é ditado também por aspectos morais e 3) há uma adequação da responsabilidade 

social às demandas sociais. 

Uma outra característica dessa prática [responsabilidade social das empresas], que 

confirma que é a racionalidade econômica dos interesses privados que comanda o 

ativismo social empresarial, refere-se ao grande bem que ela faz para a empresa 

reforçando junto à sociedade sua imagem institucional e melhorando seus negócios, que 

é justamente o propósito do marketing social (BEGHIN, 2005, p.57). 
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Neste sentido, Zaccaria (2004) e Zenone (2006) destacam o papel da mídia e consideram a 

comunicação das ações de responsabilidade social, com intervenção social, inerente à prática 

de marketing social. Philip Kotler e Gerald Zaltam (1971) definem o conceito de marketing 

social como sendo um mecanismo para aumentar a aceitação de uma ideia, causa ou prática da 

empresa dentro de um grupo específico. 

Portanto, a reponsabilidade social pode ser analisada como uma estratégia de intervenção 

social, usando o marketing embora não se limite a esse conceito. Por outro lado, Alves (2002) 

considera outro fator importante nas ações de responsabilidade social além do componente 

mercadológico. “Trata-se de um movimento que procura garantir às empresas, por meio de seus 

agentes designados, maior poder para influenciar a formulação de políticas públicas ou na 

definição das agendas políticas da sociedade” (ALVES, 2002, p.01). 

 

Por isso as ações de responsabilidade social são fundamentalmente apoiadas nas questões 

sociais, tais como diminuição da pobreza. Beghin (2005) destaca que a questão social é 

proeminente nas questões de interesse público. A autora faz um apanhado do assunto desde o 

término do regime militar no Brasil e constata que a pobreza passa a ser uma das grandes 

questões nas agendas governamentais há vinte anos, ainda que com enfoques variados durante esse 

período. 

 

Faz-se importante destacar, contudo, que os níveis de desigualdade permanecem gritantes em 

todas as dimensões sociais no Brasil (Peliano e Beghin, 2002). E as respostas a essa questão 

social vem sendo construídas pela ideologia neoliberal por meio de críticas generalizadas ao 

desempenho do Estado e um crescente processo de internacionalização das economias, 

“redefinindo o papel das nações, enfraquecendo-as como unidades decisórias” (BEGHIN, 2005, 

p. 26). 

 

Esta nova configuração impõe a necessidade de reestruturação produtiva a fim de compatibilizar 

a unidade produtiva com o novo cenário mundial. Assim, o processo que segue, desde o 

governo Sarney em 1987, com pressão do capital internacional para a liberalização comercial do 

Brasil até a instauração de marcos regulatórios, já no governo Fernando Henrique Cardoso, 

tem por objetivo a desregulamentação do comércio exterior a fim de expor gradativamente a 

economia nacional ao mercado mundial (ALVES, 2002). 
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Tendo por base o argumento de que a crise social, causada pela incapacidade do Estado de 

atender às demandas sociais crescentes, contribuiu para o aumento da pressão social por 

soluções para os problemas do grande contingente de empobrecidos no país (BRESSER 

PEREIRA, 1997), parece razoável que o ativismo das empresas procure diluir conflitos da 

relação capital/trabalho com o discurso de eficiência e redução de gastos. Para atingir esse 

objetivo, o setor privado de modo geral age com vistas a diminuir a necessidade da ação estatal 

e aumentar a segmentação do campo social. O intuito maior é desprender o mercado de tudo 

que impeça o seu livre funcionamento, isto é, os direitos sociais (MONTAÑO, 2010). 

 

Sob a justificativa de inoperância do Estado, transfere-se a responsabilidade das ações estatais 

para o mercado. Nesse contexto, a sobrevivência das empresas brasileiras depende de sua 

capacidade de atender as demandas de vários públicos específicos, colocando em cheque a 

criatividade e os modelos de gestão empresarial. Dessa forma, o terceiro setor, responsável pelas 

ações de responsabilidade social, têm organizado suas ações com foco em áreas bem definidas. 

Essa estratégia é orientada por uma perspectiva de responsabilizar o indivíduo pelas suas 

carências desabonando, assim, todo um histórico de lutas pelos direitos sociais adquiridos. 

 

Dinâmicas do Estado 
 

Observando as relações entre Estado, sociedade civil e setor produtivo privado notam-se 

gradativas e constantes alterações em suas formas e no papel de cada um ao longo do tempo. 

No que tange a estrutura econômica, ao longo da história, o Estado brasileiro assumiu as 

mais variadas formas para se adequar a dinâmica social. 

Em meados do século XX, o Estado teve papel preponderante no desenvolvimento social e 

econômico do país. Naquele modelo, de cunho intervencionista, o Estado trazia para si as 

responsabilidades por prestações de serviços sociais fundamentais além de intervenções 

econômicas a fim de compatibilizar com interesses coletivos, tais como concessão de apoio 

financeiro e abertura de setores industriais e de infraestrutura, dentre eles o energético. A 

limitada infraestrutura energética era um problema importante na década de 1950, quando a 

CEPAL articula-o com o tema do desenvolvimento, principalmente em relação aos países da 

América Latina. 
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A questão central da CEPAL gira em torno do diagnóstico de que as relações centro  

– periferia não produzem resultados equânimes, beneficiando crescentemente o centro. Até aqui 

as teorias liberais, que estavam bastante em voga, afirmam que o crescimento econômico e/ou o 

desenvolvimento industrial trariam benefícios para todos os países, o progresso técnico, mesmo 

ocorrendo nos países centrais, geraria distribuição de riqueza para outros através do 

rebaixamento de preços em razão da competição comercial, bem como a redução dos salários 

em razão da existência de um exército reserva de trabalhadores (BIELSCHOWSKY, 2000). 

 

A partir de 1954, a CEPAL passa a elaborar propostas para os países da periferia, cuja 

orientação central implica no investimento maciço em industrialização, principalmente de 

produtos de consumo ora importados. Esta orientação dará origem a uma ação estatal de 

substituição de importações na América Latina. Para facilitar o desenvolvimento industrial 

afirma-se a necessidade do fortalecimento do Estado nacional, bem como o planejamento e 

programação econômica do Estado e da iniciativa privada (BIELSCHOWSKY, 2000). 

 

Este processo teve início no ambiente pós-guerra, momento em que ocorre um rearranjo da 

correlação de forças mundiais e dos países que detinham certa hegemonia no cenário 

internacional. Neste sentido, propõem-se novos alicerces para a ordem econômica mundial ao 

mesmo tempo em que se perpetuaria o modelo capitalista. Neste processo, as instituições 

internacionais passam a postular mudanças políticas e institucionais necessárias para garantia de 

desenvolvimento. 

 

Porém o desenvolvimento do capitalismo no Brasil e na América Latina como um todo seguiu 

caminhos diferentes do caso europeu, por exemplo. O capitalismo implantado na América Latina 

e Brasil não foi mediante a uma revolução democrático-burguesa, mas ao contrário, com 

características oligárquicas e dependentes, constituído a partir de um sistema desindustrializado e 

com forte apelo extrativista (MONTAÑO, 2010). 

 

O processo de desenvolvimento da industrialização capitalista na América Latina, na sua 

situação de países dependentes, exigiu, portanto, a constituição de alianças entre o capital 

nacional, o Estado, e frações da classe trabalhadora (...). Desenvolve-se no Brasil, como 

em outros países da região, a industrialização por substituição de importações (ISI), o 

que demandava forte intervenção estatal, participação engajada de trabalhadores, 

enquanto produtores e enquanto consumidores, e a transferência de tecnologias 

produzidas nos países centrais. (MONTAÑO, 2010, p. 31-32). 
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Neste sentido, se existiu algum tipo de Estado de Bem-Estar Social no Brasil ele foi conformado 

dentro de um regime autoritário, dentro dos limites de um modelo econômico centralizador e 

socialmente excludente (SOARES, 2001). Por outro lado, o esgotamento e a crise do padrão de 

intervenção estatal acabaram por introduzir um conjunto de transformações políticas sociais e 

econômicas a partir de 1980, sejam elas: 

 

O advento do governo da Nova República no bojo do movimento de redemocratização 

nacional; a possibilidade de ocupação de postos estratégicos nesse governo por pessoas e 

grupos políticos identificados até então como oposição (...); a organização de 

movimentos sociais (...) que pressionavam por mudanças efetivas; e a mudança na 

política econômica, comprometida com a retomada imediata do crescimento (SOARES, 

2001, p.210). 

 

No final da década de 70, com a redução do custo de transporte e comunicação uma economia 

mais competitiva e integrada transforma profundamente o sistema econômico mundial. Assim, 

frente ao novo contexto caracterizado pela intensa competição e reorganização da produção em 

escala global, o Estado intervencionista brasileiro, que já havia sido destacado como modelo de 

desenvolvimento no início do século XX, aos poucos, foi impelido a deixar de sê-lo para adotar 

uma postura mais (neo) liberal (BRESSER PEREIRA, 1997). 

 

O esgotamento do modelo intervencionista contribuiu para que o papel do Estado fosse repensado. 

Nessa perspectiva, atribuiu-se ao Estado o papel de regulador e mobilizador dos agentes 

econômicos e sociais, cuja principal função seria promover a coordenação estratégica do 

desenvolvimento, da integração regional e da inserção no mercado internacional, objetivando a 

eficiência da prestação dos serviços públicos. 

 

Por este motivo, “a corrente neoliberal consolidada nos países capitalistas centrais na década de 

80, com ampla hegemonia internacional (...), sob uma forma mais ‘adocicada’, centra-se no 

ataque feroz aos elementos de conquista sociais e trabalhistas que continha o chamado ‘pacto 

keynesiano’, no Estado de Bem-Estar Social” (MONTAÑO, 2010, p. 35). 
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Assim, a partir da década de 80, o novo modelo político-econômico, caracterizado pela 

globalização
3  

da economia e das políticas de abertura de mercados, descentralização 

política e pela multiplicação de demandas sociais heterogêneos articulados ao crescente aumento 

da complexidade dos negócios, principalmente em decorrência da internacionalização do 

mercado e da velocidade das inovações tecnológicas, impõe aos Estados Nacionais alcançar um 

novo patamar em suas relações (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

 

Assim, para o autor, 

Torna-se (...) essencial dotar o Estado de condições para que seus governos enfrentem 

com êxito as falhas do mercado. Para isso, é necessário dotar o Estado de mais 

governabilidade e governança; é preciso, além de garantir condições cada vez mais 

democráticas de governa-lo, torna-lo mais eficiente, de forma a atender as demandas 

dos cidadãos com melhor qualidade e a um custo menor (BRESSER- PEREIRA, 

1998, p. 32-33) 

 

Por conseguinte Netto (1999) sustenta que havia uma evidente assincronia entre os postulados 

quem orientam a Constituição de 1988 e as tendências neoliberalizantes nos países centrais. O 

autor pondera que “levar à prática o pacto social plasmado na Constituição de 1988 equivalia, no 

plano econômico, à redução das taxas de exploração e, no plano político, à construção de 

mecanismos democráticos de controle social” (NETTO, 1999, p. 78). 

 

Por sua vez, conforme Bresser-Pereira (1998), a Constituição de 1988 condenou o Brasil a uma 

“volta ao passado”, uma vez que “[num] momento em que o país necessitava urgentemente 

reformar a sua administração pública, de forma a torná-la mais eficiente e de melhor qualidade, 

aproximando-a do mercado privado de trabalho, o inverso foi realizado.” Ainda segundo o 

autor, a Constituição de1988 seria a responsável pela burocratização e ineficiência da 

atividade estatal e por uma crise de governança. 

Pelo exposto acima, Bresser-Pereira argumenta sobre a necessidade de definir uma “Reforma 

Gerencial” visando garantir o caráter democrático da administração pública, através de da 

constituição de um serviço público orientado para “cidadãos-usuários” (àqueles que não pagam 

pelo serviço) ou para “cidadãos-clientes” (àqueles que sim pagam pelo serviço) – ainda que para 

                                                           
3
 No escopo desse trabalho adota-se a perspectiva de Giddens (1990, p. 64 apud 2005, p.26) que define por 

globalização “a intensificação de relações sociais mundiais que unem localidades distantesde tal modo que os 
acontecimentos locais são condicionados por eventos que acontecem a muitas milhas de distância e vice versa”. 
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o autor seja o cidadão cliente o que deve ser considerado cidadão (BRESSER-PEREIRA, 1998, 

p. 111-119). 

Nestas circunstâncias, foram três as dimensões que compunham a reforma em questão:  

1)aspecto  institucional  legal  –  baseada  a  criação  de  agências  executivas  e organizações 

sociais com a finalidade de constituírem unidades descentralizadoras de gestão, 

2) aspecto cultural – baseada na mudança de valores burocráticos para valores gerenciais, e 3) 

aspecto de gestão – baseado no critério de eficiência ao menor custo. Logo, para dotar de 

eficiência e governança o Estado, Bresser-Pereira sugere transformar os serviços não- exclusivos 

do Estado em propriedade pública não-estatal, tornando-o uma “organização social”, dito de outra 

forma, “publicização”  do aparelho estatal. 

 

Entretanto, Montaño (2010) aponta outra direção ao que se refere à reforma gerencial proposta 

por Bresser-Pereira, “longe de se tratar de uma ‘reforma técnica’, ela é política e subordinada 

às questões econômicas”. Significa readequar a Constituição de 1988 aos postulados do Consenso 

de Washington. 

 

Sob o pretexto de chamar a sociedade à participação em torno do ‘controle social’ e da 

‘gestão de serviços sociais e científicos’, desenvolvendo a democracia e a cidadania, a 

dita ‘publicização’ é, na verdade a denominação ideológica dada à transferência de 

questões públicas da responsabilidade estatal para o chamado ‘terceiro setor’ (conjunto 

de ‘entidades públicas não-estatais’ mas regido pelo direito civil privado) e ao repasse 

de recursos públicos para o âmbito privado. Isto é uma verdadeira privatização de 

serviços sociais e de parte dos fundos públicos. Esta estratégia de ‘publicização’, 

orienta-se numa perspectiva, na verdade, desuniversalizante, contributivista e não 

constitutiva de direito das políticas sociais. (MONTAÑO, 2010, p. 45-46). 

 

Pela perspectiva de Bresser-Pereira, três conceitos eram fundamentais para por em funcionamento 

esta “publicização”, são eles: descentralização, organização social e parceria. 

 

A descentralização consiste numa transferência de decisões, delegação de autoridade a 

administradores de nível mais baixo. Por exemplo: as atividades sociais, como educação básica 

e saúde, e as atividades de segurança local podem ter um controle maior da população se as 

decisões partirem da esfera municipal ao invés de uma esfera estadual ou nacional. 
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Organizações sociais são as instituições centrais para o desenvolvimento de atividades sociais. 

No contexto da reforma gerencial, organizações sociais são tidas tanto como um instrumento 

de controle social quanto formas de produção de bens e serviços sociais. Aqui desponta o 

termo terceiro setor. A parceria que surge entre o terceiro setor e o Estado, mais que um estímulo 

para a ação cidadão, desresponsabiliza o Estado de respostas às questões sociais. 

 

Montaño (2010, p.47-48) sustenta que, 

 

 

A verdadeira motivação desta (contra) reforma o que está por trás de tudo isto, no que 

refere à chamada “publicização”, é, por um lado, a diminuição dos custos desta 

atividade social – não pela maior eficiência destas entidades, mas pela verdadeira 

precarização, focalização e localização destes serviços, pela perda das suas 

dimensões de universalidade, de não-contratualidade e de direito do cidadão -, 

desonerando o capital; por outro lado, o retiro destas atividades do âmbito 

democrático-estatal e da regência conforme o direito público, e sua transferência para 

o âmbito e direito privados (independentemente de os fins serem privados ou 

públicos), e seu controle seguindo os critérios gerenciais das empresas, e não uma 

lógica de prestação de serviços e assistência conforme um nível de solidariedade e 

responsabilidade social (MONTAÑO, 2010, p.47-48). 

 

Netto (1999) vai na mesma direção ao afirma que o governo tem deteriorado as políticas sociais 

estatais mas não exclui a sua vigência. “O que ele exclui e uma articulação de política social, 

pública e imperativa, cujo formato tenha como suposto um Estado que ponha limites políticos e 

democráticos à lógica do capital” (NETTO, 1999, p.86-87). 

 

 

Setor Elétrico Brasileiro 
 

No que tange ao setor elétrico brasileiro, o alinhamento à ideologia neoliberal inicia-se a partir 

de 1993, com a promulgação da Lei nº 8.631
4 

de 4 de março de 1993 aponta a fixação das tarifas 

de fornecimento de energia elétrica que passam a serem cobradas pelo concessionário. Até 

então, o setor elétrico era caracterizado pela equalização tarifária do preço de custo de 

produção da energia elétrica pelo Estado. A partir daí a fixação de tarifas passa a ser 

incumbência do concessionário transformando a energia elétrica em mercadoria, o que impediria 

o controle do preço que seria estabelecido pelo mercado (GONÇALVES, 2007). 

                                                           
4
 Fonte: <htttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8631.htm> 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8631.htm
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Mas foi a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso que ficou cristalizado a evolução do 

projeto neoliberal (FILGUEIRAS, 2005), através da institucionalização de um conjunto de 

normas que possibilitaram a transferência da indústria elétrica brasileira à iniciativa privada. A 

criação de agências reguladoras tinha o objetivo de garantir a competição embora, em alguns 

momentos, também produziram a limitação do poder de interferência do Estado.  Esse conjunto 

de normas são as leis 8.987
5   

de 13 de fevereiro de 1995 que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição 

Federal e dá outras providências e 9.074
6 

de 7 de Julho de 1995 que estabelece normas para 

outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras 

providências. 

 

Gonçalves (2007) destaca que a legitimação das reformas de acordo com o mercado extrapolava 

o campo político e econômico. A estratégia de legitimação também previa o emprego de uma 

“competência técnica e científica”. Para o autor o financiamento do Banco Mundial à Secretária 

Nacional de Energia do Ministério de Minas e Energia
7 

exerceu, predominantemente, um papel 

“científico” de conteúdo ideológico para legitimação das reformas no âmbito das estruturas de 

poder constituídas no período Estatal. 

Este processo de reforma foi efetuado de modo a parecer que a prática de transformações foram 

decisões políticas inevitáveis, tomadas sob o respaldo de uma nova concepção “científica” de 

organização destas estruturas de produção. Desse modo, torna-se indispensável para 

implantação do novo quadro institucional organizativo da produção: (i) a privatização; (ii) a (des) 

regulamentação e a (iii) criação de um ambiente de competição em todos os segmentos da 

indústria elétrica. (GONÇALVES, 2007). 

Importa destacar que embora tenha preponderado no governo FHC a mudança do papel do Estado 

que, entre outros, impunha uma série de ajustes, acima citados, no sentido de relegar ao Estado 

um papel de regulador, deixando os setores produtivos para à iniciativa privada, essa forma 

de organização empresarial se mantém nos governos subsequentes. O governo LULA mesmo 

utilizando uma retórica fortemente contrária às privatizações e ao neoliberalismo e fazendo 

                                                           
5
 Fonte: <htttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8987cons.htm> 

6
 Fonte:<  htttp://www.planalto.gov.br/ccivil-_03/Leis/L9074cons.htm> 

7
 Gonçalves (2007) aponta a importância da Secretária Nacional de Energia do Ministério de Minas e Energia para a 

promoção da difusão das ideias de reformas entre os profissionais de energia elétrica e entre os grupos acadêmicos 
para a defesa do ambiente de reformas que estava se estruturando no setor elétrico. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil-_03/Leis/L9074cons.htm
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algumas alterações na legislação, não põe em marcha nenhuma mudança substantiva na 

política para o setor elétrico. 

A energia elétrica tem papel fundamental e estratégico para a sociedade, pois é 

elemento chave para a inclusão social e o desenvolvimento econômico, bem como para 

a melhoria da qualidade de vida da população. 

A predominância da geração hidrelétrica no Brasil traz implicações adicionais ao 

exigir que se leve em consideração um horizonte de médio e longo prazo, tanto para a  

operação do sistema,  quanto para  a  sua  expansão.  Esses aspectos devem  ser 

considerados na formulação de qualquer arranjo institucional que se pretenda estável e 

duradouro para o setor elétrico brasileiro. Foi o que fez o Ministério de Minas e 

Energia. 

O novo modelo para o setor está desenhado para promover uma importante melhoria na 

segurança do suprimento de energia. O modelo permite chegar a uma matriz 

energética que aproveite melhor as vantagens da hidroeletricidade e da energia 

térmica ao estabelecer uma competição por preços no processo de comercialização da 

energia. Em termos técnicos, ele permite que se aumente o grau de confiabilidade do 

sistema, favorecendo a modicidade tarifária, ou seja, o menor custo possível para o 

consumidor (ROUSSEF, D. Cartilha sobre o setor elétrico s/n). 

A atual legislação, a saber, as leis 10.847/04
8  

e 10.848/04
9
, constituem as bases legais do 

denominado novo modelo do setor elétrico. No que tange à comercialização da eletricidade, 

ficam estabelecidos o ambiente de contratação livre e o regulado. Esta legislação, de um lado, 

privilegia a compra de eletricidade para os grandes consumidores
10  

criando o ambiente de 

contratação livre. Do outro lado, no ambiente de contratação regulada, a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), realiza o levantamento da demanda junto às distribuidoras e planeja a 

expansão da indústria de geração considerando as características físicas do sistema elétrico 

nacional. 

As grandes obras de infraestrutura produzem inúmeras externalidades, ou seja, resultados e 

impactos econômicos, culturais, sociais e ambientais não esperados. Isto também ocorre no setor 

elétrico e, principalmente, hidrelétrico, responsável pela maior parte da produção no país. A 

construção de usinas hidrelétricas (UHEs) ocasiona problemas ambientais advindos, entre outros, 

da grande extensão de terra devastada para instalação de canteiros de obras e formação de 

reservatórios, bem como problemas sociais devido à necessidade de realocação das famílias 

atingidas pela barragem além da perda de patrimônio histórico e cultural local. 

                                                           
8
 Lei 10.847, de 15 de Março de 2004; Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE e dá outras 

providências, entre elas prestar serviços de estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento energético. Fonte: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.847.htm 
9
 Lei 10.848 de 15 de Março de 2004; Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera as leis e dá outras 

providências. Fonte:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10. 848.htm> 
10

 Os grandes consumidores são, em geral, aqueles que podem escolher o seu fornecedor de energia elétrica, é aquele 
que pertence ao denominado ambiente de contratação livre. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.847.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10
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Os empreendedores do setor elétrico brasileiro possui uma história em relação ao enfrentamento 

da questão social dentro de ações caracterizadas como responsabilidade social que vai se 

modificando no contexto político, econômico e social que foi se desenvolvendo a partir dos anos 

80. Dito isto, Garcia (1997) pondera: 

 

Os discursos são geralmente convergentes em relação a uma “nova postura”, nova 

consciência, “novo modo de ser”, que se expressa por uma redefinição da função 

social que as empresas passaram a incorporar. Essa redefinição está de acordo com 

mudanças em relação à: ordem social, presença do Estado e expectativa por parte da 

sociedade em relação às atribuições de quem detém o poder econômico. Se 

tradicionalmente as empresas construíram sua identidade e legitimidade sociais baseadas 

na função estritamente econômica: gerar empregos, produzir mercadorias, primar pela 

qualidade dos produtos – as empresas contemporâneas alegam ter ampliado esse 

receituário, agregando valores de responsabilidades sociais, antes inexistentes como 

um imperativo ético. 

 

Pode-se concluir, a partir de Garcia (1997), que a responsabilidade social passa a ser 

mais um item num conjunto de deliberações que pautam relações mercantis, no caso, as 

empresas do setor elétrico. Neste setor, as ações de responsabilidade social representam um 

referencial no negócio pela excelência da gestão e integração com a sociedade nos marcos do 

novo modelo do setor elétrico no Brasil e sua atual fase de expansão da oferta de energia. 

 

 

Conclusões Preliminares 

Sob uma perspectiva neoliberal, as esferas sociais são constituídas de maneira segmentada. 

Por esta razão, em substituição ao modelo universal de atendimento das necessidades sociais, 

constitui-se uma modalidade de reposta às demandas sociais baseadas na solidariedade e na 

responsabilidade social. A garantia universal dos direitos sociais cede lugar ações setorizadas, ou 

seja, repassadas para o mercado ou sociedade civil, a resposta às necessidades sociais deixa de 

ser responsabilidade de todos para ser responsabilidade dos próprios indivíduos portadores de 

necessidades. 

 

Tendo por base o argumento de que a crise social, causada pela incapacidade do Estado de 

atender às demandas sociais crescentes, contribuiu para o aumento da pressão social por 

soluções para os problemas do grande contingente de empobrecidos no país, parece razoável que 
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as empresas assumam responsabilidades, até recentemente tidas como de exclusiva competência 

do Estado, com um modelo de desenvolvimento sustentável. 

 

Nesse contexto, a sobrevivência das empresas brasileiras dependem de uma 

capacidade de atender as demandas de vários públicos específicos, colocando em cheque a 

criatividade e os modelos de gestão empresarial. Dessa forma, o terceiro setor, responsável 

pelas ações de responsabilidade social, têm organizado suas ações com foco em áreas bem 

definidas, tais como a social, a do meio ambiente, a educacional e a de promoção da iniciativa de 

empreendedores de pequenos negócios. 

 

No escopo desse trabalho, percebeu-se que a responsabilidade social é um produto de uma 

organização social. Sob a justificativa de inoperância do Estado, transferiu-se a responsabilidade 

do Estado para o mercado. Essa estratégia foi orientada por uma perspectiva de responsabilização 

do indivíduo pelas suas carências desabonando assim todo um histórico de lutas pelos direitos 

sociais adquiridos. 

 

Por tudo isso, a conclusão desse artigo aponta para a posição estratégica da responsabilidade 

social no setor elétrico a fim de legitimar-se perante os envolvidos, visto que ao adotarem 

comportamentos ou práticas de responsabilidade social, as empresas têm objetivos de marketing 

bem definidos, sejam eles: fortalecimento da imagem corporativa, diferenciação da empresa, 

geração de mídia espontânea e, em última instância, formação de mercado futuro. 
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POLÍTICA, GESTÃO E EDUCAÇÃO: DE QUE SÃO FEITOS BONS GOVERNOS 

NO BRASIL CONTEMPORÂNEO? 
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RESUMO 

 

O debate sobre “bons governos” atualmente faz-se extremamente relevante e tal discussão, que 

permeia a ciência política, tem ganhado cada vez mais centralidade. Este tema trata-se da análise da 

eficiência dos governos no atendimento de demandas da sociedade. Partindo desta premissa, este 

estudo teve por objeto identificar que variáveis explicam a eficiência administrativa nas 

gestões municipais brasileiras. O Índice de Desenvolvimento Básico da Educação (IDEB), foi 

utilizado como variável dependente, sendo entendido nesse trabalho como indicador que expressa 

a qualidade dos outputs governamentais. Para explicar a variação desse indicador, foi utilizado, 

dentre outras variáveis, a proporção de docentes com ensino superior completo, a 

fracionalização partidária municipal e, a principal variável independente, o Índice FIRJAN de 

Gestão Fiscal (IFGF), que expressa a capacidade administrativa do gestor municipal. Os testes 

inferenciais apresentam significância estatística entre equilíbrio de contas municipais e 

rendimento escolar. Ou seja, alunos que estudam em municípios com saúde fiscal apresentam 

melhores rendimentos. Desta forma, conclui-se que um bom governo é composto por diversos 

aspectos políticos, sociais, educacionais e de gestão. 
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POLICY, MANAGEMENT AND EDUCATION: WHAT ARE  THE GOOD 

GOVERNMENTS IN CONTEMPORARY BRAZIL CONSTITUTED? 

 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

The debate about "good government" currently it is extremely relevant and such discussion that 

permeates political science, has gained increasing centrality. This theme is the efficiency 

analysis of governments in meeting the demands of society. Based on this assumption, this study 

aimed at identifying which variables can explain administrative efficiency in municipal 

managements. The Index of Basic Education Development (IBED), was used as the dependent 

variable, which was understood in this work as an indicator that expresses the quality of 

government outputs. In order to explain the variation of this indicator, it was used, among 

other variables, the proportion of teachers with university degree, the municipal party 

fractionalization and the main independent variable, the index FIRJAN Fiscal Management (IFGF), 

which expresses the administrative capacity of municipal manager. Tests inferential presented a 

statistical significance between balance of municipal accounts and school performance. So, 

students who study in municipalities with fiscal health have better incomes. Thus it was possible 

to conclude that good governance consists of various political, social, and educational 

management. 

 

Keyswords: Good governments; Municipal Management; Development Index of Basic Education 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Definir o que seja um bom governo tem sido uma preocupação recorrente na ciência política. 

Este tema, ainda pouco estudado no Brasil, trata da análise da eficiência, entendida como a 

capacidade dos gestores em produzirem melhores resultados com a menor quantidade de 

recursos possíveis. Ou seja, menos recursos com melhores resultados (MAXIMIANO, 2008, 

p. 11). 

 

Na tentativa de identificar quais ações coadunam-se com práticas de bons governos, estudos 

sobre o tema têm sido desenvolvidos, dando origem a diversos modelos de eficiência. Por 

vezes, estes estudos são criticados pelo simples fato de não serem considerados a grande 

diversidade entre os países e seus mais distintos contextos, e que devem, por essas 

razões, ser considerados separadamente, pois mesmo governos considerados eficazes têm 

diferenças entre si. Sob este aspecto, bons governos podem ter significados diferentes em 

países distintos. 

 

Partindo da premissa de que um bom governo é um governo eficiente na entrega dos serviços 

à sociedade, buscou-se analisar que características poderiam explicar este aspecto no 

universo dos municípios brasileiros, considerando as características existentes no desenho 

institucional, onde o governo é exercido por entes federados em diferentes níveis, sendo 

atribuído aos municípios o papel de destaque em áreas essenciais, tais como educação e 

saúde. 

 

Objetivou-se nesse trabalho descobrir que variáveis explicam a variação da eficiência dos 

governos municipais no Brasil, ou seja, de que são feitos os bons governos. Para tanto, 

utilizou-se como proxy de eficiência governamental um indicador de educação, sendo ele o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), este configurando-se enquanto 

variável dependente, que será utilizada como indicador de bom governo. Para explicar a 

variação desse indicador, foi utilizado como variável independente, o Índice Firjan de 

Equilíbrio Fiscal (IFGF), que mede a capacidade dos governos de equacionar receitas e 

despesas, sendo este um indicador de qualidade da gestão. Além desta variável, testaram-se 
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variáveis políticas e de qualidade da burocracia, estas medidas pelo grau de 

fracionalização partidária no legislativo municipal, bem como a proporção de funcionários 

comissionados na administração municipal. Inseriu-se no modelo variáveis de cunho 

socioeconômico que são comumente utilizadas pela literatura para explicar rendimento 

escolar, a exemplo da taxa de trabalho infantil e a taxa de analfabetismo. Os dados 

utilizados foram coletados a partir de uma abordagem quantitativa, focando-se em fontes 

secundárias, em especial os produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Instituto Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  

(IBGE),  Banco  de  dados  do  Sistema  Único  de  Saúde (DATASUS), Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

 

A hipótese central levantada foi de que um governo dotado de equilíbrio em suas contas 

consegue maior eficiência na prestação de serviços. Os resultados dessa pesquisa sugerem, de 

fato, que há relação de causalidade e positiva. Ou seja, o equilíbrio fiscal é uma das características 

de um bom governo, já que alcança resultados melhores. 

 

 

2 O QUE VEM A SER UM BOM GOVERNO? 
 

 

Buscando observar quais os principais determinantes para um bom governo, verifica-se que tal 

característica pode significar coisas diferentes em lugares distintos. Esta proposição, apontada por 

Andrews (2010) chama a atenção para o fato de que, respeitando as peculiaridades de cada lugar 

ou país, pode-se observar modelos diferenciados do que tem dado certo em cada um deles. Tendo 

ciência deste fato, tem-se melhor abertura para evidenciar o que pode ser um governo bom ou ruim. 

 

Andrews (2010) expõe que, na maioria das vezes, trabalhos sobre bons governos têm implicado 

modelos de eficiência, o que tem influenciado no desenvolvimento dos países menos 

desenvolvidos, conduzindo os governos a adotarem um modelo que se adeque da melhor forma 

para atender às demandas da população. O referido autor sugere que este tipo de abordagem é 

questionável, pois, após pesquisa sobre práticas de gestão pública financeira, em um conjunto de 

países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

observou-se que os governos considerados eficientes não são mais propensos a apresentar 
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melhores práticas, a exemplo da excelência na prestação de serviços, alta qualidade da burocracia, 

auditorias internas, equilíbrio na qualidade da gestão, dentre outras, de modelos de eficiência 

para chegarem a serem considerados bons governos. 

 

 

Boivard e Löffer (2003) dão importantes contribuições com uma visão geral da qualidade da 

governança pública e apontam caminhos pelos quais bons governos podem ser entendidos. Os 

autores expõem ainda que, desde 1990, o setor público tem se preocupado, em grande 

medida, com a excelência na prestação de serviços, fator que gerou uma preocupação sobre o 

que poderia ser considerado um bom governo. 

 

Na década de 1990, o grande entrave no cenário político era a reforma do Estado, pois a partir dos 

anos 70, face à crise do estado de bem-estar-social, que se transformou na principal causa da 

redução das taxas de crescimento econômico, da elevação das taxas de desemprego e do aumento 

da taxa de inflação que, desde então, ocorreu em todo o mundo, a onda neoconservadora e as 

reformas econômicas orientadas para o mercado e redução do Estado foram a resposta a esta crise. 

Entretanto, quando, na década de 1990, verificou-se a inviabilidade da proposta conservadora de 

Estado mínimo, estas reformas revelaram sua verdadeira natureza: uma condição necessária da 

reconstrução do Estado - para que este pudesse realizar não apenas suas tarefas clássicas de 

garantia da propriedade e dos contratos, mas também seu papel de garantidor dos direitos sociais 

e de promotor da competitividade do seu respectivo país (PEREIRA, 1997, p.7). 

 

 

De acordo com Pereira (1997), a reforma do Estado envolve quatro problemas que, embora 

interdependentes, podem ser distinguidos, o primeiro deles é a delimitação do tamanho do 

Estado, um problema econômico-político; o segundo é a redefinição do papel regulador do Estado, 

também econômico-político; o terceiro é a recuperação da governança ou capacidade 

financeira e administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo, um 

problema econômico- administrativo e, por fim, o aumento da governabilidade ou capacidade 

política do governo de intermediar interesses, garantir legitimidade e governar, um problema 

político. Na delimitação do tamanho do Estado estão envolvidas as ideias de privatização, 
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"publicização" e terceirização. A questão da desregulação diz respeito ao maior ou menor grau 

de intervenção do Estado no funcionamento do mercado. No aumento da governança temos um 

aspecto financeiro: a superação da crise fiscal; um estratégico: a redefinição das formas de 

intervenção no plano econômico-social; e um administrativo: a superação da forma burocrática de 

administrar o Estado. No aumento da governabilidade estão incluídos dois aspectos: a 

legitimidade do governo perante a sociedade, e a adequação das instituições políticas para a 

intermediação dos interesses (PEREIRA, 1997). 

 

 

Boivard e Löffer (2003), mostram que, desde o fim da década de 90, há um interesse 

generalizado em medir não só a qualidade dos serviços, mas também as melhorias na qualidade 

de vida tanto em termos globais como específicos, tais como saúde, bem-estar social e meio 

ambiente, nos processos em que estão envolvidos os bons governos, e que isso tem sido explorado e 

amplamente estudado. Ainda segundo os autores, práticas que favorecem a saúde do governo 

poderiam ser incentivadas por meio de prêmios, inspeções de financiamento e estabelecendo 

condições de capacitação aos interessados. Ressaltam que um governo para ser considerado bom 

tem envolvido em seu processo um esforço de compreensão de diferentes trabalhos e combinações 

de boas práticas em diferentes países. 

 

 

A excelência na prestação de serviços foi um dos temas-chave nas reformas do Estado nas 

décadas de 1980 e 1990. O esforço da literatura da ciência política acerca deste tema, em geral, 

tem sido construído para ajudar os governos a aumentar a qualidade da entrega dos serviços à 

população. Porém, não existe um único ponto de vista sobre o que significa qualidade. 

 

 

Boivard e Löffer (2003), expõem que os gestores passaram a perceber que a excelência 

na prestação de serviços continuava sendo importante, porém não era suficiente. Isto porque, em 

parte, a aplicação destes modelos de excelência na prestação de serviços criou “problemas”, tais 

como as parcerias com o setor privado que foram cada vez mais vistas como mais 

importantes do que relacionamentos baseados em procedimentos de contratação antagônica; o 
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papel dos cidadãos, tal como concebidos na Nova Gestão Pública (NGP)
3

,cada vez mais 

reconhecido como frágil e “consumista” – deveriam ser consultados como usuários do serviço, 

no entanto, seu papel de membros da comunidade que co-planejava, co-concebia e geria 

iniciativas públicas foi em grande parte ignorado ou subestimado; os principais escândalos em 

relação ao desempenho do governo, que não eram muitas vezes sobre o desempenho do serviço 

dos funcionários que prestavam serviço diretamente a população, mas sim sobre falhas na forma 

como o governo realizou suas tarefas (ambos, os políticos e funcionários de alto escalão), dentre 

outros problemas, que não foram solucionados, simplesmente com a melhoria dos serviços em 

cada um dos órgãos envolvidos (BOIVARD; LÖFFER, 2003). 

Além disso, verificou-se que, mesmo quando os cidadãos e outras partes interessadas acreditavam 

que os serviços eram bons, eles não expressavam, necessariamente, uma maior confiança nos 

governos em questão, pois quando os serviços melhoram não significa necessariamente que a 

confiança aumenta (CABINET OFFICEE BOUKAERT apud BOIVARD; LÖFFER, 2003). 

Como consequência, tornou-se claro que uma organização pública não pode ser julgada 

apenas pela excelência de seus serviços, mas também tem que ser excelente na forma como 

exerce suas responsabilidades políticas, ambientais e sociais. Com isso, tornou-se claro que 

uma nova geração de reformas governamentais havia começado e poderia ser rotulado de 

governança pública. 

Terto e Pereira (2011) ressaltam a importância de esclarecer que o processo de discussão da Nova 

Gestão Pública está estreitamente ligado com as complexas mudanças estruturais pelas quais 

passa o Estado moderno, que apontado como motivo das crises inerentes ao próprio modo 

de produção capitalista, deveria ser mais ágil na busca da satisfação das demandas da população, 

sempre guiado pela eficiência para alcançar os fins públicos. 

Sendo assim, questões como a 

descentralização administrativa e política, a atribuição de funções e autonomia ao mercado e 

à sociedade, a flexibilização da gestão, a preocupação com a eficiência na busca de resultados, 

dentre outras coisas, tornam-se centrais, sendo relacionadas à emergência de um novo 

paradigma em administração pública, rotulado de modelo gerencialista ou New Public 

Management (COSTA apud TERTO; PEREIRA, 2011). 

 

 

                                                           
3
 Nomenclatura que foi dada às novas formas de gestão após as reformas do Estado. 
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Com a crise da gestão pública, buscaram-se alternativas para superar tanto a gestão tradicional 

quanto o gerencialismo clássico, surgindo assim, uma tendência que agrega um conjunto 

importante de ideias sobre a temática da Nova Gestão Pública (NGP). 

Embora o interesse pela eficiência no setor público e o fato deste recorrer ao setor privado em busca 

de instrumentos para melhorar os processos administrativos não seja uma novidade, a ideia de 

gerência pública, mesmo que implique ambos os fatores, vai além. A Nova Gestão Pública supõe 

uma significativa mudança de perspectiva sobre a maneira de alcançar resultados no âmbito 

público, o que, por sua vez, acaba por afetar a própria definição de público (OLÍAS DE LIMA 

apud TERTO; PEREIRA, 2001). 

A renovação da gestão pública é algo que em muito ultrapassa a questão da eficiência no uso dos 

recursos públicos em um mundo que oferece demandas cada vez mais diversificadas e 

globalizadas. Com a Nova Gestão Pública vem uma forte valorização dos mecanismos de 

mercado, que seriam mais eficientes para racionalizar procedimentos, organizar atividades e 

controlar grupos de interesses, burocratas e políticos gastadores (TERTO; PEREIRA, 2011, p. 2). 

Araújo (2010) expõe que as principais características da Nova Gestão Pública são: um Estado 

administrativo ao estilo da iniciativa privada, contratos de gestão entre unidades, a avaliação 

de desempenho, a ênfase em resultados, a redução do poder da burocracia, a focalização na 

eficiência, a busca de mecanismos regulatórios, a introdução sistemática de conceitos de 

produtividade, a flexibilidade, a competitividade administrada, a participação dos agentes 

sociais e controle dos resultados, o foco no cidadão, orçamento e avaliação por resultados e 

performance, o fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia, a descentralização na 

formulação e execução de políticas e, por fim, maior autonomia às unidades executoras 

(ARAÚJO,2010, p. 144). 

Uma das principais recomendações da Nova Gestão Pública que vem sendo referenciada como 

promotora da eficiência e da eficácia pública é a gestão orientada para resultados, defendida 

como uma forma de se garantir que o poder público busque os resultados almejados, 

contribuindo não somente para a eficiência da máquina pública, mas também para melhorar os 

resultados obtidos com as ações do Estado. Este modelo, que visa contribuir de forma 

significativa para o aumento da equidade no acesso aos serviços públicos, requer o 

planejamento estratégico das ações a serem desenvolvidas pelo poder público, maior autonomia 

gerencial, elaboração de indicadores de desempenho e, sobretudo, a avaliação dos resultados 
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obtidos. Nesse caso, também compete ao poder púbico, além de dirigir e executar, planejar e avaliar, 

sem esquecer que o foco central será o resultado da ação (TERTO; PEREIRA, 2011). 

O foco nos resultados também pode ser um mecanismo de controle social, pela sociedade, que visa 

trazer mais  transparência  à  gestão pública  e, por conseguinte, melhor aproveitamento do 

orçamento público. Com ela, a população pode “controlar” os governos para além dos 

períodos eleitorais. Na Nova Gestão Pública, a responsabilização do poder público pelos resultados 

alcançados tem sido aclamada como um meio de trazer eficiência e efetividade à máquina 

estatal (TERTO; PEREIRA, 2011). 

Após a década de domínio da “Nova Gestão Pública”, a partir de meados dos anos 1990, em que 

muitas iniciativas foram lançadas ao redor do mundo, tornou-se evidente que a insatisfação estava 

aumentando pelo foco limitado da mesma. 

Devido ao fato de haver muitas definições sobre o que é a boa governança, faz-se aqui 

necessário expressar brevemente o que tem permeado a discussão da definição deste termo. 

A definição do que seria boa governança tem sido abordado e discutido há muito no campo da 

ciência política, gerando muita discordância e várias interpretações. 

Boivard e Löffer (2003), por exemplo, partem da convicção de que qualquer definição de 

governança pública tem que ser explícita ao contexto e é provável, portanto, que sejam diferentes 

nas opiniões dos que trabalham com este termo e entre os países. No entanto, tais autores utilizam 

uma definição específica de boa governança que torna particularmente fácil de explorar a forma 

como as diferentes partes interessadas podem estar envolvidas de forma adequada na avaliação da 

qualidade desta (BOIVARD; LÖFFER, 2003). 

Sendo assim, dentro desta perspectiva, a governança pública é entendida como as maneiras pelas 

quais as partes interessadas interagem uns com os outros, a fim de influenciar nos resultados das 

políticas públicas, à medida que, por boa governança, compreende-se a negociação por todas as 

partes interessadas em um assunto (ou área) sobre melhores resultados das políticas públicas 

em acordo com os princípios da governança, que são ambos implementados e avaliados 

regularmente por todas as partes interessadas (BOIVARD; LÖFFER, 2003). 

Já para Azevedo e Anastasia (2002) o conceito de governança não se limita ao formato 

institucional e administrativo do Estado e a maior ou menor eficácia da máquina estatal na 

implementação de políticas públicas (MELO, 1996; DINIZ, 1996). Segundo os referidos autores, 

o conceito de governança remete às condições sistêmicas sob as quais se dá o exercício do poder, 

ou seja, aos condicionantes do exercício da autoridade política, e qualifica o modo de uso 
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dessa autoridade. Envolve, portanto, além das questões político-institucionais de tomada de 

decisões, as formas de interlocução do Estado com os grupos organizados da sociedade, no 

que se refere ao processo de definição, acompanhamento e implementação de políticas públicas 

(MELO; COELHO; DINIZ apud AZEVEDO; ANASTASIA, 2002). 

Com já visto, o termo governança deriva do termo governo, e pode ter várias interpretações, 

dependendo do enfoque. Nesta discussão sobre a interpretação do termo governança utilizaremos 

a definição desenvolvida pelo Banco Mundial, onde a governança é entendida como a maneira 

pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um país 

visando ao desenvolvimento e a capacidade dos governos deplanejar, formular, e cumprir funções. 

Desta forma, a noção de bom governo encontra-se intrinsecamente associada à capacidade 

governativa, “a boa governança é central na criação da sustentabilidade no ambiente que fomenta 

firmemente a equidade com o desenvolvimento, e a essencial complementaridade com a 

economia e as políticas públicas" (WORLD BANK, 1992, p. 1). Dessa forma, um bom governo 

passa a ser requisito indispensável para um desenvolvimento sustentado, que incorpora ao 

crescimento econômico equidade social e também direitos humanos (SANTOS, 1997). 

 

 

3 INDICADORES E EFICIÊNCIA NA GESTÃO 
 

Descobrir padrões que apontem para a existência de bons governos passa pelo uso de indicadores 

que visem mensurar eficácia e eficiência administrativa, os quais expressem a capacidade de 

resposta por parte dos governantes às demandas da sociedade. Abaixo estão descritas algumas 

reflexões sobre esse exercício de mensuração. 

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DOS INDICADORES COMO INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO 
 

O uso de indicadores neste tipo de pesquisa, apesar de suas limitações, faz-se necessário uma vez 

que estes são considerados importantes instrumentos de decisão para gestores públicos, e é através 

deles que podem-se observar os resultados empíricos das diversas intervenções públicas. Apesar 

de sua fragilidade e limitação, os indicadores têm ajudado, e muito, a mensurar entre os diferentes 

países quais são os mais eficazes e eficientes, permitindo a comparação e análise das diferentes 

realidades (KAUFMANN et al., 2007). 
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Andrews (2010) considera que o número de governos considerados bons tem aumentado nas 

últimas décadas e, neste diagnóstico, o uso de indicadores é fundamental. Para ele bons governos 

são mensurados, dente outros, por indicadores que captem a qualidade da burocracia, a 

eficiência na implementação de programas, o equilíbrio fiscal, o nível de transparência, e pela 

capacidade de resposta aos cidadãos. 

As mensagens implícitas nos indicadores utilizados para medir a qualidade do governo são que 

estas características acima citadas são comuns em um bom governo e que os governos dos países 

subdesenvolvidos devem tentar reproduzir. Porém, este caminho mistura escolhas políticas, 

resultados e características de indicadores juntos e quando um destes falha, atrapalha o outro. 

Parece que quanto mais eficientes são os governos mais parecidos são em termos gerais de 

desenvolvimento, e não só nas características institucionais centrais da gestão. Os governos mais 

eficientes tendem a ser mais desenvolvidos nas diversas partes do mundo, mas suas características 

institucionais tendem a variar muito (ANDREWS, 2010). 

A gestão pública é uma importante característica na avaliação da qualidade de um governo e um 

de seus principais aspectos a ser destacado é a qualidade da burocracia, pois uma burocracia de 

alta qualidade é indispensável para a eficácia de um governo (LYNN JR., 2010). A gestão 

pública, segundo Lynn Jr. (2010), tem sua essência na concepção e implementação de políticas 

públicas que realizem o potencial de um dado cenário político institucional. Esta gestão 

representa o exercício responsável do arbítrio administrativo. Sendo esta destacável, pois é 

através dela que uma enorme quantidade de atividades envolvidas na tradução de leis e 

decretos feitos pela ação política é desenvolvida, possibilitando a construção de programas 

públicos para os cidadãos. 

A gestão pública e a Gestão Financeira Pública (GFP) são aspectos importantíssimos em um 

governo, pois através delas são implementadas as leis. Peters e Pierre (2010) expõem que o 

mundo da gestão pública pode ser menos visível do que outros aspectos do governo, mas, assim 

mesmo, este é o principal ponto de contato entre os cidadãos e o Estado. Este contato entre o 

Estado e a sociedade é o que gera duas importantes consequências para o governo: a primeira é 

que a implementação das leis pelos escalões inferiores da burocracia, que define o que as leis 

efetivamente representam para os cidadãos; e o segundo é que esta interação direta, muitas vezes, 

define o que o governo representa para os cidadãos. Assim destaca-se, também, que uma gestão 

pública responsável é indispensável para que um governo seja considerado bom. A burocracia 

tem o importante papel da entrega dos serviços públicos à sociedade e dela depende, em grande 
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medida, o desempenho da gestão pública. Desta maneira, uma burocracia de alta qualidade garante 

a excelência do cumprimento das demandas da população (LYNN JR., 2010). 

Embora se possa afirmar que os governos mais eficientes tendem a ser mais desenvolvidos, com 

sistemas burocráticos formais e disciplinados, processos orçamentários que geralmente são 

focados na introdução de novos mecanismos de gestão pública, existem diferenças bastante 

significativas nos detalhes de como estes governos executam suas políticas (Curristine apud 

Andrews, 2010). O grau de influência política sobre as nomeações, promoções e avaliações 

de desempenho variam significativamente entre os governos, assim como estruturas básicas do 

serviço público. Há ainda diferenças mais importantes quando se considera os limites e o tamanho 

do governo relacionados à economia. 

A literatura sobre bons governos mostra que os governos divergem de modelo em outras áreas 

também, como por exemplo, em diferentes níveis e tipos de descentralização política, 

administrativa e fiscal e diferentes mecanismos de regulação, sustentam diferentes estruturas 

relacionais entre o governo e o setor privado, considerado um aspecto importante tratando-se de 

bons governos. 

Fatores institucionais, políticos e sociais ajudam a explicar os países com diferentes abordagens. 

Estes fatores incluem a natureza do sistema político, especialmente os papéis do Executivo e do 

Legislativo no processo orçamentário, as estruturas do Estado federalista ou unitário, o grau de 

descentralização do sistema público de administração, os desafios sociais e culturais de cada 

país. 

Sendo assim, a pesquisa citada anteriormente realizada por Andrews (2010) desafia a predileção 

atual por uma melhor maneira de modelos de sistemas de gestão financeira pública e estruturas 

governamentais em geral. Estes modelos estão sendo impingidos aos países menos desenvolvidos, 

com a promessa implícita de desenvolvimento, mas sem evidências de que o desenvolvimento 

verificado nos países considerados praticantes de bom governo tenham adotado elementos 

desses modelos. Países que têm adotado modelos de bons governos, de acordo com 

indicadores de boa governança, são influenciados realmente por olhares muito diferentes, 

variando nas dimensões próprias que implicam, que indicadores são fundamentais para um 

bom governo. Sendo estes pontos citados relacionados a serviços públicos básicos, dando mais 

atenção à importância do contexto na formação dos mais diversos governos ao invés de construir 

listas cada vez maiores de características de bons governos, sendo estas recomendadas aos 

países em desenvolvimento. Prestando assim melhor atenção na compreensão das estruturas que 
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os governos realmente adotam e o (s) porquê (s) que norteiam as escolhas destas estruturas em 

detrimento de outras. 

Andrews (2010) sugere a variação em estruturas de bons governos, mostra que estes, assim como 

seus líderes, não tratam os princípios potencialmente conflitantes como elementos de um 

modelo rígido, mas sim como itens em um menu. Pois, estando em contextos diferentes, as opções 

e oportunidades são diferentes e geram opções diferentes para as escolhas das práticas a serem 

seguidas para alcançar objetivos semelhantes. Expondo que, os governos mais eficazes exibem 

diferentes combinações de melhores práticas e que o investimento do estudo sobre “bons 

governos” deve ser feito sob o prisma de um menu, por muitas vezes diferenciado, de 

combinação de práticas diversificadas e ainda trazendo o benefício das repostas mais rápidas aos 

problemas de governança dos países emergentes, como é o caso do Brasil. 

Partindo do pressuposto de que bons governos podem ser avaliados a partir de indicadores de 

eficiência, neste trabalho apontaremos indicadores como a Public Financial Management (PMF) 

ou Gestão Financeira Publica (GFP), O Worldwide Governance Indicatores (WGI) e a 

Estrutura de Medição do Desempenho da Gestão Financeira Pública (PEFA). 

 

 

 

3.2 A PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT (PMF) 

 
 

A Public Financial Management (PMF) ou Gestão Financeira Pública (GFP) foi formulada a partir 

das análises das estruturas financeiras de 38 países. A mesma é essencial para a implementação de 

políticas e realização dos objetivos de desenvolvimento por meio do apoio à disciplina fiscal 

agregada, locação estratégica de recursos e prestação eficiente de serviços. Um sistema de 

Gestão Financeira Pública aberto e organizado propicia três níveis de resultados de orçamento: em 

primeiro lugar controles eficazes dos orçamentos totais e da gestão de risco fiscais, que 

contribuem para a manutenção da disciplina fiscal agregada; em segundo lugar, planejamento e 

execução do orçamento de acordo com as prioridades do governo, contribuindo assim, para a 

implementação dos objetivos do governo; e, por fim, a gestão da utilização dos recursos orçados 

contribuindo para a prestação de serviços eficientes e otimização de despesas (PEFA, 2005). 
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3.3 WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATORES (WGI) 

 

Os Worldwide Governance Indicatores (WGI), dentre outros indicadores, são uma forte base que 

tem influências isomórficas na construção do pensamento sobre o que um governo eficiente é 

(ANDREWS, 2010). 

Os WGI abrangem mais de duzentos países e seus territórios, medindo seis dimensões de 

governança, desde 1996. Tais dimensões são: Voz e Responsabilização, Estabilidade Política 

e Ausência de Violência/Terrorismo, Eficácia do Governo, Qualidade Regulamentar, Estado de 

Direito e controle da corrupção. Os indicadores agregados são baseados em várias centenas de 

variáveis subjacentes individuais, feitas a partir de uma ampla variedade de fontes de dados 

existentes. Estes refletem as opiniões dos entrevistados e especialistas do setor público, privado e 

de ONGS em todo o mundo sobre a eficiência dos governos. Os WGI também denunciam 

explicitamente margens de erro que acompanham cada estimativa de cada país. Estas refletem 

as dificuldades inerentes à medição da eficiência usando qualquer tipo de dados. Mesmo depois 

de tomar essas margens de erro em conta, os WGI permitem comparações entre países 

significativas ao longo do tempo (KAUFMANN et al., 2010). 

 

 

3.3 ESTRUTURA DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DA GESTÃO FINANCEIRA PÚBLICA 

(PEFA) 

 

O instrumento de pesquisa Estrutura de Medição do Desempenho da Gestão Financeira 

Pública (PEFA), permite a países em desenvolvimento comparar a qualidade do sistema de 

governo. 

 

De acordo com Andrews (2010), algumas características são destacáveis nas medidas PEFA 

para estabelecer boas características da gestão financeira pública. Dentre elas estão as estruturas 

técnicas de orçamento (incluindo regras fiscais, quadros de médio prazo e prudentes 

pressupostos econômicos), descontraídos controles de entrada com medidas de desempenho ex 

post, o uso de modernas práticas de gestão financeira (incluindo acréscimos, encargos de capital, 
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auditoria interna e transições de dotações) e, por fim, transparência orçamental forte e arranjos de 

prestação de contas, incluindo envolvimento legislativo. 

 

A Estrutura de Medição do Desempenho da Gestão Financeira Pública da PEFA incorpora um 

relatório de desempenho da gestão financeira pública e um conjunto de indicadores de alto nível 

que contam com os padrões de referência para acompanhamento de despesas dos países 

pobres e endividados, o Código de Transparência Fiscal do FMI
4 e outros padrões internacionais. 

O relatório PEFA é uma estrutura integrada de monitoramento que permite a medição do 

desempenho da gestão financeira pública do país ao longo do tempo. Foi desenvolvida pelo 

Banco Mundial, FMI e o PEFA, em cooperação com o empreendimento conjunto entre OCDE e 

Comissão de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE. Trata a gestão financeira pública como 

uma ferramenta que forneceria informações confiáveis sobre o desempenho dos sistemas, 

processos e instituições da mesma ao longo do tempo. As informações fornecidas pela estrutura 

contribuiriam também para o processo de reforma do governo determinando até que ponto as 

reformas estão produzindo um melhor desempenho e aumentando a capacidade de identificar e 

apreender com o êxito as reforma. 

A Estrutura de Medição do Desempenho da Gestão Financeira Pública PEFA é um dos 

elementos de uma abordagem intensificada de apoio às reformas da gestão financeira pública. 

O mesmo inclui um conjunto de indicadores de alto nível, tais como os resultados das 

despesas agregadas comparadas com o orçamento original aprovado, a composição dos resultados 

das despesas comparados com o orçamento original aprovado, o resultado das receitas agregadas 

comparadas com o orçamento original aprovado, o levantamento e monitoramento do atraso no 

pagamento de despesas, a classificação do orçamento, o acesso do público a importantes 

informações fiscais, o método e a participação no processo do orçamento anual, o registro e a 

gestão de saldos de caixa, dívidas e garantias, a eficácia dos controles da folha de pagamento, a 

eficácia da auditoria interna, a abrangência, natureza e acompanhamento da auditoria externa, a 

fiscalização do legislativo e dos relatórios de auditoria externa, a proporção de ajuda que é 

gerida pelo uso de procedimentos nacionais, dentre outros, que são subdivididos em quatro 

categorias, sendo a primeira os resultados do sistema de gestão financeira pública, o segundo as 

                                                           
4
 Fundo Monetário Internacional. Uma organização internacional que teve como objetivo ajudar na reconstrução do 

sistema monetário internacional no período pós-Segunda Guerra Mundial e que hoje trabalha para melhorar as 

economias dos países. 
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características transitórias do sistema da gestão financeira pública, o terceiro o  ciclo do orçamento 

e o quarto as práticas dos doadores. 

O conteúdo principal do relatório PEFA avalia o atual desempenho dos sistemas, processos e 

instituições da gestão financeira pública com base nos indicadores e descreve as medidas de 

reforma recentes e em curso implementadas pelo governo. Porém, não inclui recomendações sobre 

reformas ou planos de ação (PEFA, 2005). 

 

4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa descritivo-explicativa, com a 

estratégia bibliográfica e empírica, que tomou como objeto de análise as gestões no universo 

dos municípios brasileiros. Os dados aqui descritos foram coletados a partir de uma abordagem 

quantitativa, focando-se em fontes secundárias, em especial os produzidos pelo INEP, IBGE, 

DATASUS, TSE e a FIRJAN. Os dados foram tratados quantitativamente, o que permitiu gerar 

os resultados descritivos e inferenciais expostos adiante. 

Utilizou-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
5  das séries iniciais e finais 

da rede pública de ensino municipal, como Proxy de eficiência da gestão municipal. Esta 

variável está sendo utilizada por sua capacidade de expressar o desempenho da gestão, quanto ao 

atendimento das demandas da sociedade, pois sugere que uma gestão de qualidade e bem equilibrada 

consiga atender as demandas educacionais do município gerando bons resultados nas notas 

produzidas por seus alunos, pois a educação é um instrumento que diminui as desigualdades sociais 

e reduz a pobreza, sendo este um fator explicativo para as disparidades sociais (NERI, 2009). É 

consenso que educação diminui mazelas sociais e contribui para o desenvolvimento de um país, 

justificando assim a escolha da nossa variável dependente (MELO, 2010). 

No modelo foram utilizados quatro grupo de variáveis explicativas para testar a variação do IDEB 

dos municípios brasileiros: equilíbrio fiscal, características intra-escolares; socioeconômicas, de 

gestão e políticas. 

Em relação ao equilíbrio de contas governamentais, utilizou-se o Índice Firjan de Equilíbrio 

Fiscal (IFGF) que expressa a capacidade gerencial dos governos. Parte-se da premissa que uma 

gestão pública, na qual seu gestor seja capaz de implementar políticas públicas que atendam às 

necessidades de seus cidadãos é imprescindível, para tanto, deve-se desenvolver mecanismos 

eficientes de arrecadação, diminuir custos e aumentar investimentos, os quais venham produzir 

                                                           
5
 O IDEB busca medir a qualidade da educação, combinando para isso dados de avaliações padronizadas e rendimento 

escolar (aprovação). Tais dados sobre aprovação são obtidos pelo Censo Escolar e as notas padronizadas de avaliação de 

desempenho que advêm da Prova Brasil e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
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resultados efetivos. Portanto, esse será o indicador de bom governo utilizado nesse trabalho 

(BONFIM et al., 2012). 

Como variável intra-escolar, utilizou-se a proporção de professores com formação superior 

completa. Sugere-se que nos municípios commaior proporção de docentes com terceiro grau 

completo, o desempenho dos alunos nos testes padronizados, dentre eles o IDEB, sejam maior. 

Em relação às variáveis socioeconômicas, utilizou-se a taxa de trabalho infantil e taxa de 

analfabetismo, que são sugeridas como fatores que podem influenciar de forma negativa o 

desempenho dos alunos nas notas do IDEB, pois quanto mais crianças trabalhando menos 

crianças em sala de aula, e os alunos que trabalham e estudam apresentam rendimento aquém do 

esperado. Inseriu-se também a taxa de analfabetismo dos municípios, pois parte-se do 

pressuposto que um ambiente onde haja maior número de pessoas escolarizadas há maior 

estímulo para os estudos por parte do alunado (SOUZA, 2009). 

Dentre os aspectos políticos e de gestão, utilizou-se a taxa de fracionalização partidária no 

legislativo municipal, importante característica do sistema partidário brasileiro, e a proporção 

de funcionários comissionados na administração municipal. Taxas de fracionalização altas 

interferem na qualidade da gestão, tanto no nível municipal quanto estadual e federal, e no 

limite, poderiam diminuir a capacidade de governabilidade do gestor municipal, tornado mais 

onerosa a barganha junto ao legislativo, interferindo assim na qualidade dos serviços públicos 

prestados, dentre eles, o educacional (BRAGA, 2007). Por outro lado, uma alta taxa de 

funcionários comissionados pode influenciar também na qualidade da gestão, isto porque o mérito 

nem sempre é o principal elemento nas escolha dos mesmos, o que pode diminuir a capacidade da 

gestão pública local. 

Além das variáveis acima descritas, foram utilizadas algumas variáveis de controle, dentre elas, 

tamanho da população e proporção de população urbana. 

Os recortes temporais dos dados utilizados são os seguintes: o IFGF do ano de 2008 

foi utilizado para avaliar o impacto no IDEB das notas das series iniciais e finais do ano de 2011 

por ser o mais adequado para a análise, pois o IFGF dos anos de 2009 e 2010 ficou comprometido 

devido às alterações que acontecem nos períodos eleitorais. As notas do IDEB do ano de 2011 

foram a última versão destas que estava disponível. A taxa de trabalho infantil e a taxa de 

analfabetismo de 2010 foram utilizadas, pois eram os mais adequados para a análise dos dados do 

IDEB de 2011. Por fim, foram utilizados a fracionalização partidária no legislativo municipal e a 
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proporção de funcionários comissionados na administração direta do ano de 2008 por serem 

características que demonstram seu impacto no sistema educacional depois de um certo tempo. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados abaixo se referem a um quadro descritivo das variáveis utilizadas, as quais 

possibilitaram identificar alguns padrões, bem como a análise inferencial que objetivou testar o 

IFGF, indicador de bom governo como variável explicativa para variação de resultados de 

políticas governamentais, medidos aqui pelas notas do IDEB. 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA 
 

No campo de estudos da ciência política, no que diz respeito ao que pode ser considerado um bom 

governo, a questão do equilíbrio fiscal das contas públicas tem sido um aspecto com grande 

destaque no debate, quando se discute a capacidade dos gestores públicos em implementar 

políticas que atendam eficientemente as demandas existentes. Para tanto, é imprescindível 

desenvolver mecanismos eficientes de arrecadação, diminuir custos e aumentar investimentos, os 

quais venham produzir resultados efetivos (BONFIM et al., 2012). 

Dentro desta perspectiva, uma estratégia para medir o nível de equilíbrio de gestões municipais 

no Brasil é o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF)
6
, que propicia análises comparativas 

importantes sobre a saúde fiscal dos municípios, inclusive desagregados por componentes. Este, 

que é medido por uma escala que pode variar entre 0 e 1, sendo que quanto mais alto o número 

melhor está o equilíbrio fiscal da gestão do município em foco. O IFGF pode ser um grande aliado 

na tarefade examinar quais características fazem um governo ser considerado bom, e este é o 

motivo dele ser a variável de medição mais importante deste trabalho, por sua capacidade de 

demonstrar se o gestor tem competência ou não em manter o equilíbrio fiscal nas contas do 

município, fator que é decisivo na qualidade da gestão e na capacidade de entrega dos serviços à 

população. Como podemos observar na tabela 1, o menor índice de equilíbrio fiscal encontrado 

em um município é de 0,09, enquanto o maior é de 0,97. Na média, os municípios apresentam um 

índice de 0,57, ou seja, bem distante daquilo que seria o ideal. 

 

                                                           
6
 O IFGF é produzido anualmente pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) a partir de dados 

do governo federal, e é composto por cinco indicadores, sendo eles Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, 

Liquidez e Custo da Dívida. Para maiores informações acessar: http://www.firjan.org.br/. 

http://www.firjan.org.br/
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Na mesma tabela ainda é possível verificaras variáveis dependentes que são as notas do IDEB. 

Observa-se que, no Brasil a nota mínima nas séries iniciais é de 2,30, enquanto a nota máxima é 

de 8,30 e a média é de 4,77, isto numa escala que varia de 1 a 10. Já nas séries finais a nota 

mínima do IDEB é de 1,20, enquanto a nota máxima é de 6,80, sendo a média de 3,71. Inferior às 

notas das séries iniciais. Percebe-se, portanto, que os municípios brasileiros possuem médias 

distantes da nota máxima deste indicador. 

Quanto à proporção de docentes com formação superior completa nas dependências da 

administração municipal, percebe-se que em média 65% dos professores são formados. Destaca-se 

o fato de existirem escolas no Brasil em que nenhum professor possui ensino superior. 

Em relação às taxas de trabalho infantil nos municípios brasileiros, verifica-se em média, que de 

cada cem crianças com menos de quatorze anos, treze deles trabalham, podendo chegar, no 

extremo, a mais de setenta. Isto significa alunos com pouco tempo disponível para os estudos 

ou cansados, o que pode sobremaneira afetar seu rendimento. 

Observando na mesma tabela a taxa de fracionalização partidária no legislativo municipal 

brasileiro, em uma escala que varia entre 0 e 1, percebe-se que, na média, atingem 0,7. Sugere-se 

que quanto maior a fragmentação partidária no parlamento maiores poderão ser as dificuldades 

para garantir governabilidade. 

Quando se trata da proporção de funcionários comissionados da administração direta nos 

municípios do Brasil, o que se pode observar é que há municípios onde não há cargos 

comissionados e outros em que esse número chega próximo da totalidade, mas em média estes 

representam 10,14% do total. 

Por fim, observa-se que a taxa de analfabetismo no universo dos municípios brasileiros tem 

mínimo de 0,90, a máxima de 47,10, ou seja , quase a metade da população do estado, de onde 

provém este dado, é analfabeta, e a média dos municípios do Brasil fica em torno de 15,83 como 

podemos verificar na tabela abaixo. 
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Tabela 1 - DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

N MINIMO MÁXIMO MÉDIA 

 

IFGF FIRJAN 2008 5071 0,09 0,97 0,57 

 

IDEB SERIES INICIAIS 2011 5136 2,30 8,30 4,77 

 

IDEB SERIES FINAIS 2011 3067 1,20 6,80 3,71 

 

TX TRABALHO INFANTIL 2010 5562 0,28 72,09 13,03 

 

FRACIONALIZAÇÃO 2008 5552 0,00 0,94 0,76 

 

% FUNC. COMISSIONADOS 2008 5549 0,00 90,32 10,14 

 

TAXA DE ANALFABETISMO 2010 5543 0,90 47,10              15,83  

FONTE: INEP, FIRJAN, DATASUS, TSE, IBGE. 

 

 

 

5.2 MODELO INFERENCIAL 
 

 

 

Foram elaborados dois modelos para se testar o efeito do equilíbrio fiscal nas prefeituras 

brasileiras, medidos pelo IFGF em indicadores educacionais, especificamente, as notas do IDEB 

das séries iniciais e finais para o ano de 2011 (tabela 3). Ambos os modelos apresentaram 

significância estatística (p < 0,001). A maioria das variáveis nos dois modelos apresentaram 

individualmente significância, com ligeiras variações do modelo 1 para o 2. Com exceção da 

variável taxa de trabalho infantil, as demais variáveis apresentaram sinais esperados. Os números 

sugerem existir diferenças de magnitude de impacto do modelo 1 em relação ao modelo 2, este 

último apresentando coeficientes menores, bem como, em algumas variáveis, nível de 
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significância menor. É o caso da principal variável testada nesse trabalho, o IFGF. Ao que 

parece os alunos das primeiras séries do ensino fundamental são mais afetados pelo 

desequilíbrio das contas governamentais e seus desdobramento em termos de deficiência de 

insumos educacionais. No entanto, em ambos os casos, apesar de existirem diferenças, os 

resultados de desempenho, nesse caso, utilizados para expressar boa qualidade dos governos, são 

de fato, influenciados por padrões governamentais em que apresentam maior equilíbrio fiscal, 

este expressando a maior capacidade dos gestores em gerir os recursos públicos, sendo mais 

eficazes e eficientes
7
. 

 

Tabela 2 - TABELA 3 – REGRESÃO LINEAR SIMPLES - NOTAS DO IDEB - SÉRIES 

INICIAIS E FINAIS - 2011 

CO-VARIÁVEIS MODELO 1 MODELO 2 

 IDEB SERIES INICIAIS 
 

2011 

IDEB SERIES FINAIS 
 

2011 

 Coef. Erro Coef. Erro 

IFGF - FIRJAN - 2008 0,969** 0,104 0,300* 0,120 

% Docentes ensino superior completo adm 

municipal 2010 

0,634** 0,051 0,542** 0,057 

Taxa de trabalho infantil Brasil 2010 0,005** 0,002 0,007** 0,002 

Taxa de analfabetismo 2010 -0,054** 0,002 -0,050** 0,002 

Fracionalização partidária no legislativo 

municipal 2008 

-0,683** 0,134 -0,437** 0,152 

% Funcionários comissionados adm direta 

municipal 2008 

-0,014** 0,001 -0,010** 0,002 

Total da população 2010 0,000** 0,000 -0,000** 0,000 

População urbana 2010 0,001 0,001 -0,002 0,001 

Constante 5,242** 0,145 4,565** 0,170 

   

R2 0,485 0,454 

N 4.630 2.790 

Fonte: DATASUS, INEP, TSE, FIRJAN e IBGE. *p < 0,05, **p < 0,00. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando os componentes políticos e sociais necessários para que um 

governo seja considerado bom e após as discussões expostas acima em torno da 

                                                           
7
 No anexo deste trabalho estão descrito os resultados do teste de multicolinearidade (Variance Inflation Factor) entre as 

co-variáveis utilizado nos modelos de regressão. Os dados apresentam números compatíveis com padrões de ausências 

de tal problema. 
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literatura que aborda este tema, analisamos os principais aspectos levantados pela 

literatura quanto ao papel e desempenho dos governos, emergindo assim, da 

literatura uma série de fatores de ordem institucional e não institucional com 

importância na qualidade das gestões, não esquecendo que, neste trabalho, um bom 

governo é aquele capaz de desempenhar suas funções com eficiência. A desigualdade 

socioeconômica e a falta de estrutura no sistema educacional prevalecente no 

território brasileiro colocam inúmeras indagações teóricas importantes, 

especialmente sobre a questão dos bons governos, entendidos a partir do prisma 

do equilíbrio fiscal, das notas do IDEB e da capacidade de atender adequadamente 

às demandas da população. 

Desta forma, podemos chegar à conclusão de que um bom governo é composto 

por diversos aspectos políticos e sociais e que suas práticas podem variar de um 

lugar para o outro, porém a combinação de algumas práticas e realidade social de 

cada país é que geram um governo que possa ser considerado bom. Os dados 

utilizados neste paper permitem notar que fatores de gestão, educação, sociais e 

políticos são, de fato, relevantes para explicar tal fenômeno, em especial o equilíbrio 

das contas e sua competência na prestação de serviços à população, onde está 

intrínseca a qualidade no sistema educacional. Fatores endógenos à gestão também 

são relevantes para explicar a variação do fenômeno, a exemplo das características 

sociais e culturais do país. 
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ANEXO 1 

 

TABELA 3 - VARIANCE INFLATION FACTOR 

 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES MODELO 1 MODELO 2 

IDEB SERIES 
 

INICIAIS 

2011 

IDEB SERIES 
 

FINAIS 

2011 

VIF 1/VIF VIF 1/VIF 

IFGF - FIRJAN – 2008 1.73 0.577366 1.75 0.571226 

% Docentes ensino superior completo adm municipal 2010 1.27 0.788127 1.27 0.788253 

Taxa de trabalho infantil Brasil 2010 1.38 0.726353 1.33 0.751463 

Taxa de analfabetismo 2010 1.96 0.510431 2.22 0.450486 

Fracionalização partidária no legislativo municipal 2008 1.08 0.922325 1.10 0.910980 

% Funcionários comissionados adm direta municipal 2008 1.02 0.976957 1.02 0.976649 

Total da população 2010 1.04 0.960527 1.09 0.914928 

População urbana 2010 1.77 0.564594 1.96 0.510846 

Fonte: DATASUS, INEP, TSE, FIRJAN e IBGE. 
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RESUMO 

Este trabalho disserta em torno da idéia da participação de cidadãos na elaboração da agenda de políticas 

públicas, concentrando-se nas experiências de mulheres de Centro de Mães. Num estudo de caso 

comparativo entre Centros de Mães de sete paises diferentes, analisamos como as mulheres de Centros de 

Mães com contextos históricos, geográficos, e político-sociais diferentes, chegaram à participação político 

por seus Centros de Mães em seus comunidades e como colocam os seus agendas políticas na política 

pública. 

Palavras-Chave: Capital Social, Participação Política, Sociedade Civil  

 

1. APRESENTAÇÂO DOS CENTROS DE MÃES 

A ideia de criar encontros abertos para mães e suas crianças com o objetivo de autoajuda e de 

suporte mútuo, surgiu em vários países Europa Ocidental e nos Estados Unidos nos anos 80, como 

iniciativas independentes. A criação espontânea de encontros abertos para mães e suas crianças 

pode ser visto como uma resposta social espontânea desde a sociedade civil às necessidades 

contemporaneas de mães e familias que não encontraram respostas políticas- sociais suficentes e 

eficentes em determinado momento. 

O conceito de “Centros de Mães” foi elaborado e publicado na Alemanha no ano 1981 como 

projeto modelo do Instituto Alemão para a Juventude (Deutsches Jugendinstitut), por mulheres da 

comunidade e acadêmicos universitários. A ideia central que norteou a criação desses centros  era 

criar melhores condições sociais e abrir possibilidades especialmente para as mulheres-mães e suas 

crianças  a partir de visões de mulheres e suas familias. Reconhecendo a efetividade de investir em 
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políticas de prevenção e  dar suporte a iniciativas de autoajuda, o ministério alemã de famílias 

financiou a fundação dos primeiros três Centros de Mães na Alemanha. 

Podem-se encontrar iniciativas de Centros Maternos em países como Albania, Alemanha, 

Argentina, Austria, Bosnia, Bulgaria, Canada, Camerones, Estados Unidos, Hungaria, Italia, Kenia, 

Lichtenstein, Nepal, Paises Baixos, República Chêca, Russia, Rwanda, Slovakia, Poland, Suicia, 

Turkia. Ao todo estes centros representam uma rede de mil centros maternos espalhados em todo 

mundo (MINE: 2013). A forma espontânea das fundações dos centros por mulheres da comunidade 

faz dos Centros de Mães um movimento da sociedade civil “from the bottom up” que se gera pelo 

intercâmbio de experiências e a transferência de conhecimento entre os participantes. 

No ano 2000 foi criada a rede internacional de Centros de Mães “Mothers Internacional 

Network for Empowerment” (MINE) para apoiar o intercambio e a cooperação entre mais de mil 

Centros de Mães em 22 países. Não é uma associação civil, mas se entende como uma rede de redes 

regionais e nacionais de Centros de Mães já existentes para organizar melhor a transferência de 

conhecimento.  Segundo Mine (2013), os Centros de Mães “recriam estructuras de familias e da 

vizinhança, que foram debilitados na modernização (EuropaOcidental, Estados Unidos), em 

regimes socialistas (República Tcheca, Eslováquia, Bulgaria), em guerra (Bosnia, Ruanda), na 

pobreza e de aids (Cameroon) (...) Eles representam uma outra forma de globalização, uma 

globalização a partir da base.” (MINE: 2013). A rede Mine e o seu trabalho de suporte de auto- 

ajuda, foi inclusive premiado com o Award de Dubai com o predicativo “best social practice”, da 

UN-Habitat, no ano 2006. 

Nas sociedades pluralistas globalizados, em diferentes lugares no mundo, existem linhas de 

conflito parecidas: a luta contra o isolamento, a alienação, a anonimidade, o crescimento da 

violência, o fundamentalismo, a falta de perspectiva para jovens na sociedade, e incentivam a 

formação de cidadãos proativos na sociedade. Centros de Mães estão sendo criados em todo mundo 

por mulheres que percebem a necesidade de apoiar sua comunidade, inicialmente, buscando 

melhores condições para criar melhor seus filhos e posteriormente resolver os problemas de suas 

comunidades. As fundações espontâneas de Centros de Mães são uma resposta (entre outras) a 

exigências sociais, formulados a partir da sociedade civil. 

Os Centros de Mães se caracterizam por se constituirem em um espaço público aberto e 

autogerido, que possibilita às mulheres realizar atividades correspondente aos próprios interesses e 

necessidades. Assim, geram redes de suporte mútuo na educação de crianças,  construção de 

capacidades, educação e formação profissional de mulheres. Nos Centros de Mães existem 
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iniciativas de autoajuda como o cuidado de crianças e de idosos e outros serviços para a 

comunidade. Alem disso, é estimulada a realização de mesas redondas com temáticas tais como 

doenças de crianças causadas pelo meio ambiente, infraestrutura urbana, pais solteiros, forum de 

juventude e de idosos. Em suma, são buscadas soluções para os assuntos e problemas que envolvem 

o bairro e a vizinhança (Weitblick: 2/2012). 

Os Centros de Mães possuem uma estrutura hierárquica horizontal: cada centro é definido 

segundo o conhecimento, as capacitades e as ideias das mulheres envolvidas. As mulheres são 

incentivadas a participar em atividades que melhoram a vida de suas famílias e de suas 

comunidades, conectados com famílias de contextos sociais e culturais diferentes. Como 

consequência, suas integrantes reinvidicam espaço público e  reconhecimento para seu trabalho 

cotidiano e para o seu conhecimento na comunidade. Por fim, possibilitam combater a pobreza, 

exclusão social e participam na governancia local (JAECKEL: 2000). 

Para as sociedades da América Latina de hoje, que estão sofrendo transformações fortes e 

rápidas, esse modelo pode oferecer um apoio dentro das comunidades locais para enfrentar os 

sintomas negativos da sociedade em mudança, integrado em um sistema internacional e de alta 

polarização de população com lacunas de riqueza cada vez mais crescentes. Depois da fundação do 

primeiro Centro de Mães na província de Buenos Aires, na Argentina, existem iniciativas de abrir 

Centro de Mães em Brasil, Sao Paolo. 

 Nos últimos trinta anos observamos como mulheres de Centros de Mães iniciaram sua 

atividade política e social com sua participação em Centros de Mães, procurando formas de 

participação distintas, e até chegaram a alcançar postos políticos governamentais, sem formação 

política prêvia. Em vários países, a agenda política e social foi influenciada pelas propostas políticas 

que surgiam dos Centros de Mães, baseado nas experiências profundas que as mulheres viviam em 

suas comunidades. Assim, os Centros de Mães oferecem espaços intermediários e 

institucionalizados entre os cidadãos e o governo e por consequência, constroem pontes de 

comunicação para a transmissão de interesses e organização de preferências políticas. 

Os Centros de Mães são um modelo de organização que favorece a construcão de uma 

sociedade civil mais democrática. As mulheres dos Centros de Mães são pessoas destacadas em 

suas comunidades e podem ajudar o Estado na geração de políticas públicas eficientes. O espaço 

público dos Centros de Mães ajuda a transmitir valores democráticos e preparar cidadãos ativos, 

transmitindo conhecimento e informação básicas. Assim, os Centros de Mães são um espaço de 

participação política e social. 
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1.1  Encontro aberto e autodeterminado  

A fundação de cada Centro de Mães começa pela procura de um espaço público e autodeterminado 

para as mães e suas famílias. Os Centros de Mães são , iniciativas grassroots que organizam 

espaços públicos de encontro auto-regulados pela vizinhança (JAECKEL, 2007, p. 7). Monicka 

Jaeckel (2007), co-fundadora do conceito de Centro de mâes na Alemanha (1981) explica, que o 

conceito de  Centros de Mães se desenvolveu em um autêntico movimento de auto ajuda, e 

vinculado aos métodos de pesquisa de ação que foram aplicados em colaboração entre grupos 

grassroots e acadêmicos. “The idea of Mother Centers started with a process of careful listening to 

and bringing out the authentic voices and ideas of parents and families.” (JAECKEL, 2007, p.7).  

Isso significa que o conceito de Centro de Mães foi elaborado segundo o entendimento e a 

autointerpretação de famílias, e não por ideias profissionais pré-determinadas e estabelecidas. 

Jaeckel afirma que se tornou visível o fato de as próprias famílias poderem levantar e elaborar as 

suas soluções. Por isso a pesquisa se afastou da convicção que afirmava, que “famílias têm 

problemas e precisam de ajuda profissional” (deficit orientation) para uma orientação que identifica 

os recursos e as capacidades de grupos e as condições que podem ativar estes recursos para ser 

produtivos para a sociedade (resource orientation). “Families have skills and competencies. What 

they need are enabling structures to apply their capabilities.” (JAECKEL: 2007, p. 7). 

Os Centros de Mães são espaços de encontro abertos que dão suporte, ajuda social, 

estabilidade e bem estar individual. Além disso,  distribuem bens sociais e oferecem acesso e 

participação igual de maneira indiferente. Os centros seguem o lema, “toda pessoa é boa em pelo 

menos uma coisa, e pode contribuir para o centro e a comunidade” (JAECKEL: 2007, p. 7). O 

encontro aberto favorece o intercambio de informação nos quais os talentos de cada pessoa são 

visibilizados. As temáticas de comunidade podem ser discutidas publicamente e podem assim serem 

respondidas de maneira coletiva. “Things do not happen behind closed doors, or by invitation alone, 

but “in public”, in the “public living room”. (JAECKEL: 2007, p. 7). 

O encontro aberto de centros de mães se caracteriza especialmente, pelo fato de que as 

crianças são bem-vindas. Assim, as mães têm a possibilidade de se encontrar diariamente em um 

espaço público protegido, e apoiarem-se mutuamente em suas necessidades e interesses: receber 

suporte para a criação de crianças, construir capacidades e iniciar serviços como o cuidado de 

crianças e de maiores, compartir as refeições, e outros serviços de casa. As atividades nos centros 

integram projetos que ajudam famílias com baixa renda e dão suporte em situações ou tempos de 

crise. Muitos centros integram micro empresas e projetos como salão cabeleireiro, serviços de 
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catering, pequenas produções de bolsas ou de vestidos de crianças, lojas de produtos de segunda 

mão, lojas de brinquedos, livrarias, cursos de idiomas e computação, treinamentos profissionais e 

constroem grupos de advogacy para doenças de crianças causadas pelo meio ambiente, para mães 

solteiras e para gerar facilidades urbanas para famílias, por exemplo. 

Hildegard Schooss (SCHOOSS, LENZ, 2008, 2010), cofundadora do conceito de Centros de Mães 

define o espaço público dos Centros de Mães de seguinte maneira:  

Centros de Mães são encontros abertos, localizados em bairros de vivença, em 

bairros de cidades, fáceis para acessar, e não necessariamente nos centros das 

cidades. Aqui mulheres do bairro organizam seu cotidiano com as crianças, juntas 

para sí mesmo, e para outras pessoas da vizinhança. Centros de Mães são núcleos de 

informação e lugares de contato para muitas coisas importantes e cotidianas: coisas 

fáceis e coisas complicados, tais como: conselheira em questões práticas cotidianas e 

da vida, para o intercambio comunicativo da vizinhança, para o cuidado das crianças, 

para a formação em geral e em especial, e para a política comunal (SCHOSS, LENZ, 

2008, 2010). 

A autora destaca que os Centros de Mães também são “um campo para o comportamento 

democrático e transmitem as regras democráticas. Centros de Mães oferecem um espaço público 

protegido, para aprender tomar responsabilidade para si mesmo e para outros” (SCHOSS, LENZ, 

2008, 2010, p. 638). Segundo Schoss (2008), nos Centro de Mães, as participantes são em um dia 

servidoras renumeradas responsáveis pelas tarefas do dia e em outro dia apenas visitantes. Isso 

significa, que a mesma pessoa se autoreconhece como uma pessoa ativa e passiva, tomando seus 

deveres e direitos. No Centro de Mães, não importa a idade, a quantidade de crianças, o status 

socialou o nível de formação. 

 

 

1.2 Encontro aberto para todos 

Desde os anos noventa, os Centros de Mães alemãs procuraram uma forma de ampliação de 

suas ofertas além do modelo tradicional de Centros de Mães, que se concentrou no cuidado de 

crianças e nas necessidades de mães e publicitam “a casa aberta” para todas as gerações. Assim, se 

criaram as casas de gerações, que integram a ideia de “viver juntos” na oferta de encontros abertos, 
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em cooperações com as casas de maiores, até na integração de apartamentos para maiores nos 

“Centros de Pais e Crianças” (como a maioria de centros se autodominam hoje). 

Os Centros de Mães são caracterizados por sua estrutura “Drop-In” (quem chega no centro, 

pode usar diretamente as ofertas e participar ativamente). Isso significa, que esta aberto para todas 

pessoas e  “identidades de grupos”, sem discriminação e exclusão de idade, raça, etnia, ou religião. 

Dependendo do contexto de cada pais e cidade, os Centros de Mães convertem por isso 

muitas vezes nos únicos espaços públicos que conseguem a integração de “minorias”, como uma 

mulher da Holanda relata em seu exemplo: 

Mother Centers are the only place where women from different cultures come 

together, speak, work, and raise their children together. That is issue number one 

now in the Netherlands, how to integrate migrants, how to keep the social peace. 

Here it is happening” (Mulher de Centro de Mães nos Países Baixos, In: JAECKEL, 

p.18) 

A socióloga alemã e cofundadora do conceito dos Centros de Mães, Monicka Jaeckel, 

apresenta os Centros de Mães em seu livro Spreading like Wildfire. The development of Mother 

Centers into a global Movement (2007) como espaços de comunidade, de assistência, diversidade e 

de igualdade, de responsabilidade, de propriedade, e de aprendizagem. Na pesquisa sociológica de 

Jaeckel (2007) sobre as experiências de vinte anos dos Centros de Mães em todo o mundo, a autora 

coleta também as experiências de mulheres que viviam em situações de pós-guerra, sem nenhum 

contexto de tolerância de diversidade e de igualdade entre os grupos sociais e culturais diferentes. 

Uma mulher da Bósnia traz um depoimento sobre o Centro de Mães considerando-o único espaço 

público indiferente de seu contexto social e político: 

Our center is the only place in town where families with different religious and 

ethnic backgrounds come together and it is not an issue, everybody is a part of the 

center, we welcome everyone. In our school there are different classes for each 

group. Our society after the war has become even more separated. But in the Mother 

Center we do not think like that and we have participants from all the communities.” 

(Mulher de Centro de Mães, Bósnia, In: JAECKEL, 2007, p. 18) 

Os Centros de Mães se colocam a favor de uma perspectiva do exercício de auto-

responsabilidade como cidadãos. Portanto, criam espaços públicos que contribuem para formar 

opiniões públicas em comunidade e ajudam a articular as necessidades de seus integrantes. Como 

Monicka Jaeckel (2012, p. 8) explica: Eles criam emprego e acesso para o mercado de trabalho. 
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Para as crianças os centros criam uma expansão de seu espaço social e físico e experiência. Eles 

experimentam uma introdução e uma integração na vida pública num ambiente protegido. 

Os Centros de Mães experimentam uma solidariedade acima dos sistemas de interesse e 

formam “áreas de igualdade” (PIZZORNO, 1975, p. 41), em luta contra a perda de valores comuns 

e em defesa de fins coletivos. Uma mulher do Centro de Mães da Eslováquia descreve alguns 

valores para os quais os Centros de Mães lutam em solidariedade mútua com o intuito de poder 

melhorar as condições das famílias: 

What is needed is a shift of values in society. Everything has become geared towards 

work and employment. We are fighting for the time and the resources to raise 

children. We need to claim back time for children. Our whole time is being claimed 

to gain our income, our existence. Basically it is expected now that both parents 

work to secure enough income. We need our time back for other parts of life. It is 

another value, the value of having time, of slowing down, of spending time with our 

family, with our friends.” (Mulher Eslovaca, In: JAECKEL, 2007, p. 83). 

 

1.3 Transferência de Conhecimento e participação política 

Os Centros de Mães se autointitulam “universidades na mesa de cozinha” (ASSOCIAÇÂO 

CENTRO de MADRES VILLA INDEPENDENCIA, “Como llegamos aqui”, 2007): A presidente 

do Centro de Madres e Familias Villa Independéncia na Argentina descreve a força acumulativa de 

aprendizagem mútua de maneira simples: “Es una fuerza que se expande. Sanos hijos, sanas 

mujeres, sanas familias, sanas comunidades”. 

Além de contribuir para o empoderaramento das mulheres nas unidades básicas da vida 

social, os Centros de Mães também são espaços públicos intermediárias entre as cidadãs, as 

instituições e as elites políticas e sociais. A vida nos Centros de Mães pode empoderar as mulheres 

para as suas futuras atividades nas esferas públicas, conforme um dos depoimentos:  

Life in the Mother Center has tought me many things a university would not have 

taught me. Communication with the women, with important people, with the media. 

When I went to the first TV interview I was shy, but now I know how to do it. We 

all have learned a lot about communication, management, and marketing, a lot of the 

areas that are part of a Mother Center. It is an extremely important phase of my life.” 

(Mulher, Centro de Mães, Alemanha, In: JAECKEL, 2007, p. 26).  
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É importante salientar que os Centros de Mães estão ligados a temas locais, mas não 

vinculados à política a priori.  Ao concentrar suas atividades nas comunidades, participam de 

debates municipais, estaduais e nacionais e também se articulam e elaboram estratégias solidárias  

em  nível internacional. Esta articulação integral nos níveis regional, nacional e internacional e a 

construção de redes caracterizam os Centros de Mães com os novos movimentos sociais.   

Mulheres de Centros de Mães são participantes em grêmios políticos e em novas formas de 

participação como conselhos profissionais comunitários e mesas redondas e muitas vezes 

participantes de atividades politicas e sociais, como petições, manifestações em temâticas 

específicas, colocando as necessidades de mulheres, crianças e familias em público. O 

empoderamento, a acumulação de conhecimento e os múltiplos contatos de mulheres nos Centros 

de Mães favorece a participação nestes grêmios, porque as mulheres de Centros de Mães se 

convertem em reverências em suas comunidades e podem facilitar o trabalho governamental na 

elaboração de políticas públicas eficazes e representativas de interesses de mulheres e das suas 

famílias.  

Ao participar em instituições políticas e públicas, as mulheres muitas vezes encontram 

novos desafios: A experiência abaixo de uma das quatro prefeitas do Centro de Mães Poing 

exemplifica a difícil experiência de seu trabalho político na fase inicial, conforme ela: 

Demorava até eu entender que eu também tenho o direito de escrever uma proposta 

de um projeto. Precisava semanas até entender como funciona isso. O nome do meu 

projeto foi: Solicitação de espaços públicos para um café de famílias. Para os outros 

delegados fomos aquelas “com engajamento demais”. No dia da votação chegaram 

sessenta mulheres com crianças na assembleia. Ganhamos a votação com apenas 2 

votos a mais. A partir deste dia começou tudo...” (Mulher, Centro de Mães e 

Famílias Poing, Alemanha, 2013)  

A organização e articulação em redes regionais e nacionais ajuda aos Centros de Mães de 

elaborar estrategias de suporte mútuo, na transferência de conhecimento e de experiências na 

prática, na articulação pública, e na geração de financiamento. Os suportes do programma 

Grundtvig da União Europeia para “lebenslanges Lernen” (“aprendizagem durante toda a vida”) 

facilita o trabalho e o financiamento de redes dos Centros de Mães, nos niveis nacionais e 

internacional:  assim, as redes podem distribuir formações, que ajudam o proprio crescimento da 

rede e das mulheres participantes, possibilitando encontros internacionais e oferecendo seminários e 
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cursos de negociação, de marketing e de managment. Desde maneira por um exemplo é possível, 

que as redes nacionais ou a rede internacional de Centros de Mães Mine. (Mothers Internacional 

Network for Empowerment) podem dar suporte solidário a novos Centros de Mães em formação 

transmitindo conhecimento e elaborar estrategias para a sua sustentabilidade.  

Porém, a realização da participação política de mulheres de Centros de Mães também traz 

problemas de organização e de recursos. Lüchmann (2011) descreve, como os novos fóruns e 

espaços de participação política, associações, movimentos e grupos sociais, que ela denomina de 

“repertórios de ação” (LÜCHMANN, 2011) estão em perigo de sobrecarga de suas ações 

representativas em vários espaços institucionais. A experiência dos Centros de Mães corrobora a 

tese de Lüchmann,: junto com a sua própria frente de trabalho as mulheres muitas vezes estão 

confrontadas como uma enorme exigência de tarefas que faz quase impossível de preencher os 

requisitos com as mesmas exigências que se faria à organizações institucionais e governamentais. 

Por outro lado, eles exercem vários papéis de participação e de representação e estão sujeitos 

a diferentes tipos de controle público, o que eleva a legitimidade dos centros como fóruns de 

participação e de representação política. Eles veem as “relações e complementariedades e não 

apenas conflitos entre as práticas associativas e movimentalistas e os atores e os espaços da política 

institucional.” (LÜCHMANN, 2011, p. 10). Assim, os Centros de Mães cumprem funções 

intermediárias entre os cidadãos, as instituições, e o governo. 

O estudo de Lüchmann (2011) corrobora o problema da institucionalidade que encontramos 

também na análise sobre os Centros de Mães. Como os centros se fundaram como um movimento 

social, eles procuram uma forma de institucionalização independente das instituições estabelecidos, 

que permite no mesmo instante exercer suas funções “autoresponsáveis”. A dificuldade de ser 

reconhecido vai estar presente em todas as experiências dos Centros de Mães que esta pesquisa vai 

analisar. Veremos que sempre há um processo de muitos anos até os centros chegarem ao ponto de 

serem reconhecidos como “associações de competência”.  

Outros usam o termo de “economia da participação” para expressar o problema da escassez 

de recursos para poder efetivamente manter a sua participação política. O “capital social” que os 

Centros de Mães produzem não gera capital econômico e a produção nunca está renumerada. A 

exploração de conhecimento dos Centros de Mães é destaque entre todos os centros como a maior 

vulnerabilidade do conceito que se baseia em valores não capitalistas, como se constata no relato de 

uma mulher do Centro de Mães na Alemanha: 
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We could offer training or childcare, eldercare, or dealing with family poverty. We 

have a lot of know-how on these issues. We could put in into a whole package 

including an apprenticeship in the Mother Center. And the whole package would 

cost a certain amount. The people that come and call us and want to know, how do 

you do this, how do you do that. We should start to charge them for this know-how. 

Somehow from us consulting is always expected for free.” (Mulher, Centro de Mães, 

Alemanha, In: JACKEL, 2007, p.86). 

A fundação de microempresas por vários Centros de Mães é uma estratégia de autoajuda e 

funciona em vários centros e países em níveis e intensidades diferentes. A procura de geração de 

um próprio ingresso financeiro para a manutenção dos Centros de Mães é um desafio principal dos 

Centros de Mães. Pois, o suporte financieiro por parte dos governos depende da gestão entre cada 

Centro de Mães e o governo, e das relações dos Centros de Mães nos paises, estados, e municipios 

diferentes. Correspondendo a este fato, cada centro ou cada rede nacional de Centros de Mães 

procura suas próprias estrategias de financiamento e de institucionalização, e também de 

participação. 

 

 

 

2. ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

A análise do processo de participação política de mulheres dos Centros de Mães exige 

retomar primeiro a definição sobre a participação e a representação política adotadas nesse estudo 

bem como remontar as mudanças ocorridas nas definições destas noções.  Para tanto será realizada 

uma revisão da literatura sobre os temas mencionados. 

Um das principais referências na teoria democrática que integra as noções  representação e a 

participação política é o estudo de Robert Dahl (1971). O autor se concentra na capacidade de 

regimes políticos em transformar as preferências políticas dos cidadãos em respostas políticas que 

refletem a vontade dos eleitores. A teoria de Dahl nos possibilita medir os níveis de inclusão e 

participação política em sistemas políticos de países diferentes. 

As instituições democráticas têm um papel fundamental na “Poliarquia” de Dahl (1971), 

porque garantem o funcionamento da democracia, organizando o jogo democrático entre a 

participação e a competição política. Segundo o autor,  o governo deve ser capaz (por meio de suas 
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instituições) de garantir os direitos dos cidadãos, de formular e manifestar suas preferências 

políticas e que todos os cidadãos recebam o igual tratamento de seus interesses. Dahl (1971) se 

concentra nas instituições características da democracia liberal, as quais são as eleições limpas,  

livres e competitivas, liberdade de expressão e organização e o direito da oposição política de 

competir nas eleições para um futuro acesso na participação do governo.  

A tipologia de Dahl (1971) é interessante para a análise da possibilidade de participação 

política, a qual em sua perspectiva nunca é ótima, mas um ideal de participação, que se chama de 

“Poliarquia”. Todavia, as na visão  de cientistas políticos da tradição da democracia liberal como 

Dahl, o exercício de poder dos cidadãos se limita à participação em eleições ou na participação 

política direta em instituições políticas tradicionais, como os partidos políticos que permitem um 

enfoque mais amplo e pluralista sobre a participação política. 

De acordo com Borba (2011, p.264), a definição tradicional de participação política que se 

concentrava nas modalidades eleitorais até os anos 60, se tornou reducionista (NORRIS: 2007) 

quando os “novos repertórios” como protestos e boicotes começaram a  fazer parte da ação coletiva 

e foram incorporadas como novas  formas de participação.  

O debate dos anos 1960 e 1970 na ciência política sobre as dimensões de poder refletem esta 

mudança, mais especificamente uma ampliação nas definições de participação política: exercer 

poder não é somente tomar decisões, senão também determinar e influenciar a agenda política. 

Como constata Miguel, “a capacidade de determinação autônoma de preferências.” (Miguel, 2003, 

p. 126). 

Miguel (2003) propõe uma “representação política ampliada” com vários fóruns externos 

para a participação no debate público e na elaboração da agenda política. Desta forma, “a esfera 

política não está desconectada do restante da sociedade” (MIGUEL, 2003, p.136). Ele destaca a 

importância de uma sociedade civil desenvolvida, plural e auto-organizada como a própria base da 

prática da cidadania, com condições materiais distintas para o acesso à participação política. Porém, 

a existência de várias esferas públicas é necessária para criar interesses que, posteriormente, podem 

ser representados nos parlamentos e nas instituições de representação. 

Assim, seria possível diminuir a distância entre os governados e os governantes - uma 

característica do Estado moderno apontada por Castro e Novaes (2009). A distância aparece porque 

os afetados pelas políticas, não executam a política diretamente, e desenvolvem, segundo os 

autores, suas próprias visões que são distantes daquelas dos governantes e das instituições políticas. 
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Isso afeta a imagem do cidadão da política e a maneira como ele constrói sua própria posição no 

sistema representativo.  (CASTRO e NOVAES, 2009, p. 57). 

 

2.1 Novas formas de participação política 

A partir da  década 1960, nos países mais desenvolvidos se iniciou discussão  e busca  por 

uma “democracia renovada” e distintas formas de se organizar e expressar demandas sociais e 

políticas. Esse processo diluiu as fronteiras entre público e privado, o que significou o “declínio do 

homem político” (OLIVEIRA, 2012, p. 2).  Seus defensores denunciam as formas estabelecidas de 

opressão na sociedade e procuram “sensibilizar e persuadir a sociedade para sua transformação 

radical com base no diálogo da diversidade” (OLIVEIRA, 2012, p. 130).  

Concomitante a esse processo, na América Latina, com o declínio de regimes autoritários, os 

movimentos sociais tiveram um papel fundamental no processo de construção de uma nova ordem 

política num “momento em que outras possibilidades de transformação social pareciam inviáveis” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 131). A reconstrução da sociedade civil também teve importância nos países 

da Europa do Leste, depois de experiências de guerras civis e de regimes autoritários, o que ajudou, 

como nos países de América Latina, a permitir o acesso de novos atores e a incorporação de novas 

demandas, novas forças sociais, necessários para a redemocratização (OLIVEIRA, 2012, p. 135). 

Autores que analisam as  formas de participação alternativas às democracias liberais 

(MIGUEL, 2003; BORBA, 2012; CASTRO e NOVAES, 2002; NORRIS, 2007; PHILLIPS, 1995; 

PUTNAM, 2006) concordam que “as promessas da democracia representativa não foram 

realizadas” (MIGUEL, 2003). O declínio eleitoral, a decrescente confiança dos cidadãos nas 

instituições políticas e o esvaziamento de partidos políticos evidenciariam esta crise. Paralelamente 

aparecem novos grupos e associações políticos e sociais participativos e movimentos sociais, com 

novas identidades sociais, territoriais e profissionais, e trazem outras formas de representação, 

diversificadas, participativas e personalizadas com enfoques mais locais e municipais, que 

reivindicaram uma política mais transparente contra uma política de “mediações 

institucionalizadas” (NAVARRO, 1995).  

O declínio na participação partidária e índices mais baixos de comparecimento eleitoral, 

como destaca  Borba (2012), não estão necessariamente vinculados ao aparecimento de novos 

movimentos de protesto e novas formas de ativismo político. No entanto, os dois fenômenos 
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levaram a um novo debate teórico e metodológico de cientistas políticos sobre a participação 

política. 

A teoria da participação política de Verba e Nie analisada no início dos anos setenta, 

(BORBA, 2012), inclui todas as formas de envolvimento político dos cidadãos, tais como a ação de 

fazer contatos políticos, a participação individual em campanhas políticas, o envolvimento em 

assuntos da comunidade, e a atividade cooperativa. Estas ações políticas dos cidadãos, segundo os 

autores, influenciam resultados políticos e a distribuição de bens públicos. Nesta visão, a 

participação política é um ato multidimensional, fragmentado e especializado (NEWTON e 

GIEBLER, 2008, p. 2). 

Autores como Norris e Borba vão além do enfoque de participação que é segundo eles 

“citizen orientated” (NORRIS, 2007; BORBA, 2012). Para os autores uma teoria se mostra todavia 

reducionista ao não reconhecer as atividades de protesto político “não-convencionais” (como 

boicotes, bloqueios e ocupações de edifícios) como atos de participação política. Os autores 

consideram que os protestos são contestações políticas, que acompanham o desenvolvimento social 

e econômico e evidenciam uma crise da legitimidade das democracias,  portanto são atos de 

participação  política.  

Outros autores, como Newton e Giebler (2008) ampliam ainda mais a definição da 

participação política para os envolvimentos em ações sociais, tais como comportamentos de ajuda, e 

a participação em outros ramos de associações sociais voluntárias. Eles mostram, por meio de 

pesquisa comparativa, como a participação política e social é determinada pelas características 

sistêmicas e institucionais de cada país, tais como o desenvolvimento democrático e econômico, as 

regras e procedimentos de ordem social e político e as políticas e serviços públicos (NEWTON e 

GIEBLER, 2008). 

No sentido de Newton e Giebler (2008) cada país acaba por construir  uma participação 

política de forma própria e particular, que corresponde a sua cultura, história e institucionalidade. A 

pergunta é  até que ponto os fatores como a economia, a educação a religião ou o desenvolvimento 

democrático dos países influenciam a participação política e se é possível generalizar sobre 

resultados na comparação de países com níveis similares de desenvolvimento. Tendo todas as 

formas de participação política que os autores aqui mencionados consideram em suas tipologias, se 

pode comformar, que “o ativismo social não está morto” (NORRIS, 2002, p.). 
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Existe uma nova variedade de questões e temas nas sociedades pós-industriais como o meio-

ambiente, questões de gênero, direitos das minorais e direitos humanos, que mobilizam os cidadãos 

para participar de novos movimentos sociais e em redes. Consequentemente, fenômenos políticos 

como a decrescente participação eleitoral não significam a apatia pública. Norris (2002) qualifica o 

processo de mudança nas atividades políticas como um “trade off” entre as atividades cívicas ativas 

e as atividades novas, que se apresentam em estratégias como ações diretas ou em grupos de 

discussão. As noções da teoria política contemporânea integram tanto as formas de participação 

política convencional quanto não convencional e constroem assim uma ponte teórica entre a 

democracia e a cidadania. 

2.2 Mulher e igualdade política  

A pesquisa feminista realizada pela autora Eva Kreisky (2004), a qual se guia pelo resultado 

de novas políticas de mulheres nos anos 1970 e 1980, busca os mecanismos políticos e sociais que 

colocam as mulheres em situação de desigualdade ou que exigem demais na existência de mulheres.  

Kreisky explica as situações de desigualdade de mulheres, pela noção de “androcentrismo” 

(KREISKY, 2004, p.27) que se diferencia do sexismo, porque funciona discretamente, sem palavras 

e inconscientemente, igualando ser humano como homem, e particularizando a mulher. Como a 

visão do mundo masculino é hegemônica, segundo Kreisky (2004), isso também está incorporado 

pelas mulheres. Por isso, “A subalternidade de mulheres seu “não ser político”, também faz parte de 

suas identidades e de suas orientações de ações”. Segundo Kreisky (2004), o “androcentrismo” é 

metódico porque conduz sistematicamente a uma conservação de vantagens masculinas e à 

universalização das opiniões masculinas (SAUER 2001a, KREISKY, 2004, p. 27). 

Lenz (2008, 2010) explica as “sobre-exigências” feitas às mulheres com as barreiras que 

aquelas encontram em suas existências, tendo que cumprir múltiplas exigências, quando querem 

conciliar sua profissão com a maternidade, sobretudo quando querem participar da política. Porém, 

“a política, foi considerada “coisa de homens”, e o lugar das mulheres estava na família (...) Os 

partidos não estavam preparados para mulheres, e o estilo político pré-existente as afastava.” 

(LENZ, 2010, p. 325). 

Ao falamos sobre igualdade política, como um valor para as democracias, temos que 

analisar as  diferenças e desigualdades e sobre diferenças entre homens e mulheres na participação e 

representação política. Como tem sido bastante enfatizado por vários autores, o gender gap é um 

fenômeno que ocorre em escala planetária. Navarro (2001) constata  “a divisão sexual e moral de 
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trabalho político, derivada de processos de socialização diferenças por gênero” (NAVARRO, 2001, 

p. 91). Também temos que dar atenção às diferenças sociais, étnicas e culturais entre as mulheres 

que influenciam a participação política e seu  diferente envolvimento  e inserção na esfera pública 

(NAVARRO, 2001, p. 90). 

A principal crítica feminista as democracias é a separação em duas esferas: uma esfera 

“feminina”, não política, familiar, de relacionamentos e de assistência, paralela a outra esfera 

masculina, pública e política, de racionalidade, significância e poder de decisão (HOLLAND-

CUNZ, 2004, p. 138). Holland Cruz (2004) destaca o problema de exclusão e inclusão desigual na 

esfera pública e política, que evita o exercício igual de cidadania, de participação política e muitas 

vezes também o acesso aos direitos humanos e sociais.  

A argumentação sobre as esferas públicas e privadas, têm seu fundamento, segundo afirma 

Lang (2004), na consciência que na história da democracia (a partir da polis grega) sempre existiam 

mecanismos de exclusão de mulheres que evitavam que elas participassem no demos, que era 

condição para o acesso aos plenos direitos políticos. Os mecanismos de exclusão dependendo da 

época e da definição atual sobre o que era o demos, eram vinculados por exemplo à propriedade e 

com isso os direitos políticos eram determinados  a partir da independência financeira. Ou também, 

a educação e a capacidade racional eram critérios para a participação política, e as mulheres eram 

excluídas por não haver tido acesso igual a estas condições. “Em geral, a concepção histórica do 

“cidadão ideal” se fundamenta em condições e realidades masculinas” (LANG, 2004, p. 65). 

Scott (2005) afirma, que  “(...) as mulheres não são uma minoria. Elas estão em todos os 

lugares, em todas as classes e em todas as categorias sociais (...) As mulheres não são um grupo 

nem um lobby. Elas constituem metade das pessoas soberanas, metade da espécie humana.” 

(SCOTT, 1997, p. 377).  Mas, o problema da representação política não é somente um “problema 

de cotas”, ou melhor falado, um problema de “presença física” nas assembleias políticas, mas um 

problema de desigualdades estruturais. 

Como Lúcia Avelar (2002) constata, a sub-representação das mulheres na política é a mesma 

de outros grupos em situação estrutural de desigualdade, nas condições de vida e na estrutura de 

oportunidades e por isso somente “haverá mudança, quando os novos interesses forem 

reconhecidos” (AVELAR, 2002, p. 47.). Porém, a luta de mulheres para a cidadania foi um 

processo de mudanças  que foi “  incorporando os grupos desprivilegiados nos benefícios dos 

direitos indistintamente, no plano político, econômico e social.” (AVELAR, 2002, p. 44).   
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 Phillips (1995) colabora com sua teoria sobre a “política de presença”, que se funde na 

ausência de representação de interesses na política. Pois, segundo ela, as instituições do Estado 

moderno alteram esta função de presença, e representam estruturas de exclusão e de disposições 

para a representação, que trabalham contra a participação política de determinados grupos sociais e 

de minorias. A democracia representativa, segundo Philips (1995), se havia distanciado da 

exigência da igualdade política pela presença física de certos grupos no eleitorado e nas 

assembleias. Como os grupos sociais na democracia liberal não são mais divididos somente em 

classes, os grupos em desvantagens precisam de “advogados mais agressivos na tribuna política” 

(PHILLIPS, 1995, p. 43). 

A exigência de participação de uma pluralidade de interesses está vinculada também ao 

reconhecimento de diversidades e a sensibilidade com respeito às desigualdades existentes entre as 

mulheres. Scott (2005) problematiza a dificuldade de diferenças de grupos nos contextos políticos, 

quando legitimam exclusões e “quando hierarquias econômicas e sociais favorecem certos grupos 

em detrimento de outros, quando um conjunto de características biológicas ou religiosas ou étnicas 

ou culturais é valorizado em relação a outros.” (SCOTT, 2005, p. 8). A autora  destaca a diversidade 

entre as mulheres e alerta que não existe só uma “cultura ou comunidade de mulheres” (SCOTT, 

1997, p.378). 

Existem particularidades entre as mulheres, sobretudo com respeito aos diferentes status  

social,  classe e   cultura. As análises de   Susan Moller Okin (1996) e Tamar Pitch (2006) no ensaio 

“Tess y yo: la diferencia y las desigualdades en la diferenca”, nos ensina de maneira literária, como 

o acesso à participação política e social de mulheres está muitas vezes ligado a suas posições 

sociais, que estão determinados, pelas diferenças de etnia e de raça. As autoras descrevem como as 

mulheres brancas de classe média alta exercem suas profissões intelectuais, enquanto sua 

empregada, das Filipinas, mantém a casa e o trabalho domiciliar, não participando na vida pública. 

A empregada doméstica cuidando das crianças de outra mulher precisa deixar seus próprios filhos 

desacompanhados ou em outro lugar público. Desta maneira, as autoras mostram como se geram 

novas diferenciações sociais e desigualdade entre as próprias mulheres. 

Outro aspecto de diferenciação entre as mulheres é o fato que Navarro (2001) denomina de 

“influência de homens sobre mulheres” que dependem da cultura política e social. Assim, temos 

vários aspectos culturais políticos e sociais que influenciam no envolvimento “psico-afetivo” de 

cada mulher com a política, o que faz que a mulheres se sintam como uma “cidadania integrada” no 

sistema político (NAVARRO, 2001, p. 89). Navarro (2001) diz na sua teoria sobre participação 
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política que é a participação ativa em associações que eleva também o grau de incorporação das 

mulheres na esfera pública, o que eleva também a qualidade dos sistemas democráticos. 

2.3 O conceito de Capital Social e a Participação Política 

As teorias sobre participação política apontam vários fatores que determinam e favorecem a 

participação em assuntos públicos e o exercício de cidadania: os quais segundo Ruedin (2007) são 

fatores como a educação, o status socioeconômico, combinado com fatores individuais como o 

sexo, a idade, a localização, raça e religião. O capital social é um dos fatores considerado 

importantes para a participação política. 

Os autores que escrevem sobre Capital Social diferem entre si na pergunta se são somente as 

relações individuais ou as relações puramente comunitárias que produzem Capital Social e também 

em que medida valores e normas influenciam a produção do Capital Social. Na definição de Ruedin 

(2007), Capital Social são as relações entre os indivíduos na comunidade que facilitam a 

cooperação entre os cidadãos e incrementa o acesso aos ressources que beneficiam a participação 

política. Esta noção de Capital Social coloca em foco os benefícios como ter acesso a redes 

comunitárias e relações e  contatos pessoais. 

Para Putnam (1996), o Capital Social é uma produção da ação coletiva  e uma sociedade 

civil ativa ajuda a criar um “círculo virtuoso de valorização de práticas democráticas” (RENNO, 

2003, p. 73). A teoria de Putnam (1996) se concentra no desempenho de instituições, que segundo o 

autor, funcionam melhor e mais eficazes quando se podem basear num elevado nível de capital 

social já existente nas determinadas comunidades.  

Segundo Putnam (1996) a confiança mútua gera a cooperação entre os atores (os cidadãos), 

os quais constroem suas instituições determinadas pelas associações já existentes e influenciados 

pelas sua cultura e trajetória social. Consequentemente, as comunidades com estruturas e relações 

hierárquicas e verticais tendem a gerar instituições coercitivas, enquanto comunidades com 

estruturas e relações horizontais têm mais facilidades de construir instituições com hierarquias 

horizontais e cooperativas. Comparando uma com a outra esta última funciona de maneira mais 

eficaz, pois, segundo Putnam, estruturas sociais com participantes interessados na criação de regras 

e sanções comuns para solucionar conflitos vão ter mais facilidade em criar novas instituições.  

Robert Putnam (1996) define o capital social com características como organização social, 

confiança, normas e sistemas (“cadeias de relações sociais”), que contribuem nas sociedades para 

aumentar a eficiência e facilitar as ações comuns.  
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Na definição de Putnam (1996, 2006), o capital social é tão produtivo para a sociedade como 

o capital (monetário), com a diferença que constitui um bem público e não privado sendo, portanto, 

um “subproduto de outras atividades sociais” (PUTNAM, 1996, 2006, p. 180). As instituições 

podem se orientar e beneficiar do capital social nas relações sociais existentes entre os indivíduos, 

na informação e na executoriedade. Assim, “o capital social serve como uma espécie de garantia” 

(PUTNAM: 1996, 2006, p. 178). 

Rennó (2001) retoma a teoria de Putnam (1996) sobre a confiança interpessoal e confirma a 

democracia ao  estimular os grupos de ação coletiva pacífica, reforça a difusão do comportamento 

confiante no sistema político. Mas, Rennó (2001) desafia a tese de Putnam sobre uma ligação 

necessária entre confiança interpessoal e a participação política (RENNO, 2001, p. 38), porque ele 

constata que a “confiança interpessoal é um efeito e não uma causa da estabilidade democrática” 

(RENNO, 2001, p. 37). Citando Muller e Selligson, Renno (2001) constata que são outras variáveis 

que influem nas atitudes democráticas, tais como a igualdade entre os cidadãos, ou a desigualdade 

na renda. 

Outra crítica de Rennó (2003) à tese de Putnam (1996) se refere  ao papel do Estado, porque 

segundo Putnam, a “interferência estatal na sociedade civil leva a prejuízos para a formação de 

ações coletivas” (RENNO, 2003, p. 74). Um Estado forte, segundo Putnam (1996), não concede 

espaço para as comunidades ativas e independentes, enquanto que as “ações coletivas” criam 

mecanismos de estímulos à participação. Para  Rennó (2001) e Norris (2002), ao contrário  de 

Putnam (1996, 2006) o Estado pode ter um papel positivo, a favor de ações coletivas. Ele pode, 

como destaca Tarrow (1994 apud. Rennó, 2003), garantir o acesso irrestrito e igualitário ao sistema 

legal eficiente (RENNO, 2003, p.74). Norris  (2002) vai na mesma direção acerca da   importância 

do Capital Social e destaca que o interesse político, a experiência prática e o conhecimento cívico 

que se ganha na participação em ações coletivas, geram um “ceiling effect” a favor de atitudes 

democráticas.  

O Estado pode, por exemplo, dar suporte financeiro, subvencionar espaços públicos e criar 

“estruturas de oportunidade política para grupos sociais”, nos quais se produz Capital Social, que 

também serve ao estado e ao sistema político, investindo em seus cidadãos e no desenvolvimento de 

uma sociedade civil democrática. Pois, concordando com a tese de Putnam (1996, 2006), pode ser 

altamente interessante para o próprio Estado apoiar “instituições flexíveis” e cooperativas, que 

podem reagir de maneira mais eficaz às necessidades atuais das comunidades do que as instituições 

tradicionais rígidas ou hierárquicas. 
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No debate sobre as características do Capital Social, alguns autores (Coleman, 1990) 

diferem em considerar importância aos atributos psicológicos individuais, medidos por indicadores 

de atitudes cívicas como a “confiança interpessoal”. Eles consideram que o Capital Social pode ser 

medido somente ao nível de comunidades e redes comunitárias. 

Welzel, Inglehart e Deutsch (2005) criticam a concentração das pesquisas sobre o Capital 

Social e instituições, em associações voluntárias, para medir o envolvimento cívico dos cidadãos. A 

tese de Putnam (1996, 2006) sobre a influência “cívica” de associações voluntárias nas instituições 

que segundo Welzel, Inglehart e Deutsch (2005) foi criticado, que consiste na consideração de que 

nem todas as associações voluntárias têm necessariamente um caráter “cívico”, como é o caso de 

associações extremas, ou de caráter não democrático. 

Os autores adicionam que a maioria dos estudos comparativos sobre  Capital Social não dão 

atenção às ações não-institucionalizadas que expressam demandas e confrontam assim o governo. 

Estudos sobre “elite challenging actions” integram as formas de participação individuais, não 

convencionais e atividades de cidadãos - expressados por movimentos sociais, boicotes, ou 

mobilizações de protestos, e os consideram também como manifestações de Capital Social. 

Segundo eles, as teorias sobre o Capital Social, como a de Puntam (1996, 2000) são “teorias 

derivadas” (WELZEL, INGLEHART, DEUTSCH, 2005, p.123), que consideram as atividades de 

protesto civil, ou “elite challening actions” como formas, que são primeiro, contraproducentes ao 

Capital Social, e segundo considerados de ser  mecanismos puramente violentos e frustrados.  

Ao contrário, para Welzel, Inglehart e Deutsch (2005) as atividades de protesto civil são 

oportunidades para os cidadãos expressarem seus temas de interesses em situações específicas, que 

ajudam a construir pontes entre comunidades de temáticas e de interesses compartidos, sendo, 

portanto, uma forma de ação coletiva. Assim, eles reconhecem compreender as atitudes cívicas no 

nível individual dos elementos que compõem a cultura cívica (RENNO, 2001, 36). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a realização desta pesquisa escolhemos um desenho de pesquisa qualitativa-exploratório, e 

realizamos estudos de casos individuais com alguns Centros de Mães, em sete países seguintes: 

Alemanha, Argentina, Áustria, Bósnia, Hungria, República Checa, Eslováquia.  A pesquisa contou 

a participação de  mulheres participantes, visitantes dos Centros de Mães, fundadoras e as 

coordenadores das redes nacionais e da rede internacional de Centros de Mães (MINE). Realizamos 
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um análise comparativa cross case e comparamos o trabalho, as distintas formas de 

institucionalização, as relaçoes públicas e a  participação política de Centros de Mães nos países 

diferentes entre si. O objetivo é poder construir imagens detalhadas e específicas sobre os Centros 

de Mães, seu funcionamento e seu papel político nos lugares selecionados. 

A coleta de dados se baseo na aplicação de questionários, em entrevistas de profundidade e 

em visitas participantes de Centros de Mães dos seguintes países já mencionados. O objetivo da 

aplicação de questionários foi receber uma visão geral sobre os Centros de Mães participantes na 

pesquisa e seu contexto institucional, social e político. Ademais, o questionário continha perguntas 

para gerar a variável principal e poder comparar melhor os Centros de Mães entre si: a variável 

principal desta pesquisa será a “participação política” das mulheres de Centro de Mães. Por meio 

desta primeira avaliação pretendemos analisar tanto as diversidades e as semelhanças  entre os 

países, como também entre as mulheres que participam nos Centros de Mães.  

Para aprofundar o estudo de caso dos Centros de Mães, foram realizadas entrevistas em 

profundidade com mulheres de dez Centros de Mães com a intenção de pesquisar em profundidade 

suas percepções sobre os Centros de Mães e para explorar as motivações que animam as mulheres a 

participar na vida pública e política, como são articuladas suas preferências e reinvindicações 

políticas e de que maneira eles determinam suas relações com a política do governo e as instituições 

políticas. Às entrevistadas foi concedido espaço para a resposta livre e espontânea e assim poder 

integrar também as reações e percepções das mulheres na pesquisa. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os Centros de Mães são um modelo de organização que favorece a construcão de uma 

sociedade civil mais democrática e social. As mulheres dos Centros de Mães são pessoas destacadas 

em suas comunidades e podem ajudar o Estado na geração de políticas públicas eficientes. O espaço 

público dos Centros de Mães produz Capital Social, ajuda a transmitir valores democráticos e 

preparar cidadãos ativos, transmitindo conhecimento e informação básicas. 
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RESUMO: O presente trabalho traz algumas colocações acerca do processo de construção 

das políticas públicas, com destaque para a análise da Política de Atenção Básica utilizada pelo 

Ministério da Saúde como estratégia para reestruturar o sistema de saúde, através da mudança 

do modelo assistencial nos cuidados de saúde. Este estudo teve como objetivo avaliar o 

impacto da Política de Atenção Básica a Saúde na taxa de mortalidade infantil nos 

municípios brasileiros. Trata-se de uma avaliação empírica com base em dados secundários. A 

variável dependente utilizada no estudo foi taxa de mortalidade infantil, e as variáveis 

independentes foram: municípios com a estratégia saúde da família durante todo período 

analisado, domicílios com saneamento básico inadequado, cobertura vacinal, índice de Gini, 

índice de desenvolvimento humano, taxa de urbanização e população. Para obter resultados 

mais consistentes as variáveis explicativas foram agregadas mantendo a capacidade de 

representar os fatores com influência significativa nas oscilações da taxa de mortalidade infantil. 

A análise dos dados foi procedida de forma quantitativa e os resultados analisados quanto as 

diferenças e associações estatísticas existentes. Dentre os principais resultados pode-se 

mencionar o impacto positivo da atenção básica na taxa de mortalidade infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Atenção Básica. Taxa de mortalidade 

Infantil. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) surgiu como uma nova forma de política social organizacional 

que objetiva reordenar os serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição Federal (CF) 

de 1988. A partir do momento em que se instituiu a saúde, como um direito de todos e dever do 

Estado, repassada a população por meio do SUS, vem-se atribuindo ênfase às modificações 

nesse modelo de atenção à saúde, com o intuito de priorizar o nível de Atenção Básica a Saúde 

(ABS), também denominada “Atenção Primária à Saúde” (APS) (MENDES; MARQUES, 2003). 

Neste cenário a atenção básica (AB) passa a ser a porta de entrada preferencial para o 

sistema de saúde no país contribuindo com a concretização da universalização, integralização 

e efetivação dos serviços de saúde para a população (COUTO et al., 2010). 
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Quanto ao processo dinâmico de implementação e integralização dos serviços de saúde, a 

avaliação desta política surge como uma das funções essenciais desenvolvidas pela saúde 

pública, que representa um dos principais pilares para construção e fortalecimento das políticas 

de saúde, criando e aperfeiçoando instrumentos e ferramentas para o monitoramento e avaliação 

dos serviços e práticas desenvolvidas no SUS (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 2001). 

O acompanhamento das ações em saúde relacionadas à AB, bem como dos seus resultados sobre 

a saúde das populações, tem sido preocupação de gestores do SUS. Para tanto, o MS tem 

utilizado estudos sobre a análise dos indicadores da atenção básica, em seu processo de 

avaliação, com o objetivo de acompanhar a ofertas de serviços deste nível e o impacto causado 

pela atenção básica a saúde da população. 

A taxa de mortalidade infantil (TMI) é o mais tradicional e utilizado dos indicadores de saúde. 

Ela representa o risco de um nascido vivo em determinada localidade falecer durante seu 

primeiro ano de vida (LAURENTI et al., 1987). Reflete o status da saúde e 

desenvolvimento socioeconômico da população, além da eficácia das políticas públicas para 

áreas de saúde, educação, saneamento, bem como geração e distribuição de renda (SOUSA E 

LEITE FILHO, 2008). 

No entanto são poucos os trabalhos realizados com intuito de avaliar o impacto da atenção básica. 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto da política de ABS 

na taxa de mortalidade infantil nos municípios brasileiros. A identificação do impacto real de um 

programa de saúde com as características da Estratégia Saúde da Família (ESF) constitui, 

certamente, um instrumento relevante para guiar futuras intervenções públicas na área da Saúde. 

 

2. CICLO POLÍTICO: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
 

Diversos são os motivos que influenciam os diferentes atores sociais a se aprofundarem acerca 

de estudos sobre políticas públicas, porém, dentre estes, vale salientarmos três dos principais 

exemplos, onde destacamos: as razões científicas, profissionais e políticas. Sem querer 

discutir, nesse momento, esse trio de razões, cabe a nós nesta ocasião mencionar apenas a 

primeira delas, a ênfase científica, que decorre da importância adquirida por essa temática. 

A possibilidade de antecipar os impactos da ação do Estado sobre a sociedade incentivam 

cientistas do campo das ciências humanas (cientistas políticos, sociólogos, administradores, 
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antropólogos, etc.) que tem por objetivo instituir modelos que possam fomentar tanto o 

Estado quanto a sociedade no processo de formulação, implementação e avaliação de políticas 

públicas, além de proporcionar instrumental explicativo dos fenômenos sociais que envolvem 

esses campos. 

Segundo Frey (2000), as pesquisas referentes a políticas públicas tornaram-se mais evidentes 

nos Estados Unidos em 1950; no contexto europeu, com destaque para Alemanha, a 

preocupação com os campos específicos de políticas só se evidenciam a partir de 1970. Já no 

caso do Brasil, os estudos que tratam dessa temática são bem mais recentes, mais precisamente, 

nas duas últimas décadas. 

Essa temática é fruto de um processo de transformações societárias, ou seja, mudanças 

históricas, políticas e econômicas que englobam toda a sociedade, que passam a ser 

enfrentadas pelos governos como desafios e refletem diretamente acerca de como 

compreender, formular e avaliar as próprias políticas. No Brasil, apesar do boom das duas 

últimas décadas, a esfera da análise de políticas públicas ainda é bastante precipitada, 

padecendo de grande subdivisão organizacional e temática, além de possuir uma 

institucionalização ainda precária (MELO, 1999). 

Esse caráter incipiente é comprovado, pelo fato de qualquer exame recente da produção 

acadêmica sobre a temática demonstrar a carência de análises mais sistemáticas acerca dos 

processos de implementação; pois apesar de positivas e promissoras, a institucionalização e 

a expansão de pesquisas são, contudo, insuficientes para que os trabalhos produzidos se 

constituam em efetiva contribuição ao conhecimento (FARIA, 2003; ARRETCHE, 2003). 

Existem alguns fatores que influenciam diretamente na construção das políticas públicas; dentre 

eles podemos mencionar a conjuntura social, a percepção e definição de problemas, agenda 

setting, dentre outros. Após as políticas públicas estarem desenhadas e formuladas todas elas 

resultam em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e 

pesquisa. Tornando-se novas formas de accountability (responsabilidade). 

Nesse processo a avaliação aparece como “última etapa” do chamado “ciclo das políticas”, 

definida como: (a) atividade destinada a aquilatar os resultados de um curso de ação cujo ciclo 

de vida se encerra; (b) a fornecer elementos para o desenho de novas intervenções ou para o 

aprimoramento de políticas e programas em curso; e (c) como parte da prestação de contas e 

da responsabilização dos agentes estatais, ou seja, como elemento central da accountability 

(FARIA, 2005). 
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As avaliações garantem a credibilidade dos projetos bem sucedidos, os quais passam a ter 

sustentabilidade política, pois são fomentadas na transparência da gestão pública e na 

satisfação dos usuários (AMORAS E RODRIGUES, 2009). 

Diante dos diversos objetivos de uma avaliação de políticas públicas esse estudo utiliza a 

modalidade avaliação de impacto em suas análises. O impacto de uma política é uma medida 

dodesempenho da ação pública, ou seja, uma medida em que a política atingiu ou não os 

seus objetivos ou propósitos. 

A avaliação de impacto, conforme Carvalho (2003), “é aquela que focaliza os efeitos ou 

impactos produzidos sobre a sociedade e, portanto, para além dos beneficiários diretos da 

intervenção pública, avaliando-se sua efetividade social”. Busca-se nessa avaliação detectar 

as mudanças que efetivamente ocorreram e em que medida as mudanças ocorreram na direção 

desejada. 

 

 

3. POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA NO BRASIL 
 

 

 

A área da saúde tem se destacado no campo das políticas públicas, sendo uma das áreas que 

mais tem avançado nas reformas administrativas, políticas e organizativas a partir do novo 

desenho de modelo público de oferta de serviços e ações (BRASIL, 1997). 

Nesse processo histórico, a Atenção Básica (AB) foi gradativamente se fortalecendo e se 

constituiu como porta de entrada preferencial para o SUS, tornando-se o ponto de partida 

para reestruturação dos sistemas locais de saúde. 

Em 28 de Março de 2006 o Brasil ganhou, na área da saúde a Política Nacional de Atenção Básica 

que estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para reorganização da AB. A AB considera o 

sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural; 

busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou 

de sofrimentos (BRASIL, 2006). 

O fortalecimento da AB nos últimos anos, expresso pela significativa expansão da Estratégia 

Saúde da Família, tem exigido constantes esforços no sentido de dirigir ações, iniciativas e 

projetos ao aperfeiçoamento de sua qualidade. 
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Para tanto, o Ministério da Saúde tem utilizado de estudos sobre a análise dos indicadores da 

atenção básica no Brasil, em seu processo de avaliação, com o objetivo de acompanhar a ofertas 

de serviços deste nível e o impacto causado pela atenção básica a saúde da população 

brasileira. Como também, diferentes autores vem utilizando os indicadores de saúde como 

instrumentos de análises para o desenvolvimento de estudos acerca da AB/APS. 

No estudo de Sala e Mendes (2011) podemos identificar uma análise voltada para o perfil dos 

indicadores da APS no estado de São Paulo em um período de dez anos; os autores utilizaram 14 

indicadores de estrutura, desempenho do SUS e suas condições de saúde, relacionadas a atenção 

primária. 

A pesquisa de Roncalli e Lima (2006) envolvendo a linha de base do PROESF procurou 

mensurar o impacto do PSF em indicadores relacionados à saúde da criança, em municípios 

do Nordeste brasileiro. Envolveram indicadores de cobertura vacinal, internações por diarréia e 

por doença respiratória, mortalidade infantil e baixo peso ao nascer. 

Entretanto, a busca de um indicador que reflita de forma completa as condições de saúde de 

determinada população não é tarefa trivial. Isto porque as limitações existentes na conceituação 

de saúde ou doença se refletem na mensuração dos eventos relacionados a estes dois 

conceitos (BARRETO E CARMO, 2000). 

No que se refere à aferição da qualidade de um sistema de saúde a partir de dados 

relacionados ao estado de saúde da população atendida, tanto o aspecto da morbidade (estado 

de saúde dos indivíduos vivos) quanto da mortalidade devem ser considerados (PEIXOTO E 

ROCHA, 2008). A utilização dos dados de mortalidade como instrumento de avaliação de um 

sistema de saúde é, certamente, de grande valia, tanto para se aferir a capacidade de prevenção 

deste sistema, como sua capacidade de intervenção curativa. 

A TMI representa o risco de um nascido vivo em determinada localidade falecer durante seu 

primeiro ano de vida (LAURENTI et al., 1987). Reflete o status da saúde e desenvolvimento 

socioeconômico da população, além da eficácia das políticas públicas para áreas de saúde, 

educação, saneamento, bem como geração e distribuição de renda (SOUSA E LEITE 

FILHO, 2008). É muitas vezes utilizada como proxy para as condições gerais de vida de 

determinada sociedade. 

Dessa forma a TMI consiste num indicador que reflete, em linhas gerais, as condições de saúde 

populacionais. Quando analisados de forma mais precisa as causas de óbitos infantis vis-à-vis o 

período em que ocorreram, constata-se que as causas diferem substancialmente entre recém- 
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nascidos e os demais. Os óbitos de crianças recém-nascidas geralmente ocorrem devido a 

problemas congênitos, complicações do parto e nascimento prematuro, enquanto em crianças com 

mais de um mês de vida doenças diarréicas e infecciosas são os principais vilões 

(GROSSMAN E JACOBOWITZ, 1981; SERRA, 2004). 

 

 

3.1 Estudos sobre o impacto da Atenção Básica à Saúde na Taxa de Mortalidade 

Infantil 
 

 

 

Dentre as pesquisas sobre o tema, considerou-se oportuno mencionar alguns estudos 

desenvolvidos no Brasil que avaliam a efetividade da atenção básica, por meio da mensuração 

do impacto produzido nas taxas de mortalidade infantil. 

Esse é o caso da avaliação empírica do impacto da cobertura do PSF sobre a mortalidade infantil 

no Estado de São Paulo, desenvolvida por Serra (2004). O trabalho representa uma iniciativa 

pioneira de avaliação efetividade da atenção primária por meio de análises econométricas. Os 

resultados sugerem que maiores graus de cobertura do Programa Saúde da Família geram um 

impacto benéfico embora relativamente modesto, em termos de redução das taxas de 

mortalidade infantil. 

No mesmo sentido, pode-se citar pesquisa conduzida por Macinko, Guanais e Souza (2007), que 

avaliou o impacto do PSF nas taxas de mortalidade infantil de todos os estados brasileiros. Os 

resultados mostraram que a expansão do PSF, juntamente com outras melhorias em condições 

socioeconômicas, está associada a reduções na mortalidade infantil. 

Peixoto e Rocha (2008) utilizam uma amostra de municípios da região Sudeste para o 

período de análise de 1999 a 2003, cujo objetivo é avaliar o impacto da política de atenção 

básica de saúde sobre diferentes indicadores de saúde. Considerando a cobertura populacional do 

PSF e do PACS, conclui-se que a política de atenção básica reduz de forma significativa a 

mortalidade infantil e a subnotificação de óbitos, mas não reduz as internações hospitalares. 

Pode-se mencionar, ainda, o estudo conduzido por Rocha e Soares (2008), que analisam o 

impacto de programas de saúde em nível familiar e comunitário nas reduções de mortalidade 

que aconteceram nos países em desenvolvimento, a partir da década de 1960. 
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Os autores calcularam o impacto do programa na redução de mortalidade por faixa etária, por 

região, por quartil de mortalidade inicial e por causa de morte. Assim o resultado alcançado foi a 

redução da taxa de mortalidade nas quatro faixas etárias (infantil, de criança, de adultos e de 

idosos) nos municípios que receberam o programa. Segundo esses autores, o impacto foi maior 

nos municípios do Norte e do Nordeste e nas causas de morte que dependem mais de atenção 

básica. 

Há, ainda, pesquisa desenvolvida por Zanini et al (2009), que avaliou a evolução das taxas de 

mortalidade infantil nas microrregiões do estado do Rio Grande do Sul de 1994 a 2004. A 

pesquisa constatou que o acréscimo de 10% na cobertura do PSF está associado à redução de 1% 

nas taxas de mortalidade infantil. 

 

 

3.2 Indicadores de Saúde e Sociodemográficos que podem influenciar a Taxa 

de Mortalidade Infantil 

 

 

Um dos indicadores de assistência a saúde que está ligado a TMI é a cobertura da Estratégia 

Saúde da Família (ESF). Esse indicador é usando como variável em análises acerca dos efeitos 

da AB nas condições de saúde nos municípios. Nesse aspecto é possível identificar se houve 

melhoria nos indicadores de saúde em relação aos graus de cobertura populacional da ESF 

nos municípios brasileiros. No caso deste estudo, em relação a TMI. 

A cobertura populacional das equipes de saúde da família também foi utilizada em outras 

avaliações da efetividade da atenção primária no Brasil (SERRA, 2004; PEIXOTO e 

ROCHA, 2008). 

O percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário 

inadequados trata-se de outra variável que pode influenciar na taxa de mortalidade infantil. 

Cidades com melhores níveis de saneamento geralmente possui melhores condições de vida, e 

conseqüentemente, melhores resultados no desenvolvimento das crianças (DIAS, 2010). No 

estudo de Sousa e Leite Filho (2008) as condições de saneamento básico também esteve 

diretamente ligada a taxa de mortalidade infantil influenciando no comportamento desse indicador 

de saúde. 
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A cobertura vacinal é um indicador de saúde que mede o esforço das políticas públicas na 

atenção básica, trata-se de um indicador de saúde que esta diretamente ligado a taxa de 

mortalidade infantil. Segundo Rocha e Soares (2008) a vacina é uma das formas de prevenir 

as mortes de crianças por doenças infecciosas, afecções perinatais e doenças no sistema 

respiratório. As causas mais freqüentes responsáveis pelos óbitos pós-neonatais são facilmente 

evitáveis pela vacinação e cuidados preventivos (PEIXOTO, 2008). 

Outro indicador que pode contribuir para as análises sobre o impacto da AB na TMI é o indice 

de Gini, esse índice mede o desvio da distribuição do rendimento (ou consumo) entre 

indivíduos ou famílias, num determinado país, face a uma distribuição perfeitamente igual. 

Uma curva de Lorenz relaciona percentagens acumuladas do rendimento total recebido com 

quantidades acumuladas de beneficiários, partindo dos indivíduos ou famílias mais pobres. Esse 

indicador mede a área entre a curva de Lorenz e uma linha hipotética de igualdade absoluta, 

expressa como percentagem da área máxima abaixo da linha. O valor 0 representa a igualdade 

perfeita e o valor 100 a desigualdade perfeita (SCHNEIDER et al., 2002; PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO [PNUD], 2006). 

Uma das principais vantagens do coeficiente de Gini é que ele é uma medida de desigualdade 

calculada por meio de uma análise de razão, ao invés de uma variável representativa da maioria 

da população, tais como renda per capita ou do produto interno bruto. 

Outro fator que é comumente mencionado como interveniente em estudos que avaliam a 

efetividade da atenção primária é o nível educacional da população. Serra (2004) procurou 

mensurar os efeitos do nível educacional por meio da taxa de distorção de idade para a conclusão 

do ensino fundamental e médio. Já Peixoto e Rocha (2008) consideraram em seu estudo o 

percentual de docentes com ensino superior e as taxas de abandono e de distorção entre a idade 

e a data de conclusão dos cursos. Nesse estudo optou-se pelo uso do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) que além do nível educacional também é composto pelas 

variáveis de longevidade e renda. 

O IDH consiste numa medida que resume os diversos índices de desenvolvimento humano. Mede 

os progressos registrados, em média, num determinado país, em três dimensões básicas do 

desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, medida através da esperança de vida 

à nascença; através do nível de conhecimentos, medido através da taxa de alfabetização de 

adultos e da taxa de escolarização bruta combinada do primário, secundário e superior, além do 

nível de vida digno, medido através do Produto Interno Bruto (PIB) per capita 
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(CACCIAMALI, 2002; PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO [PNUD], 2006). 

De acordo com os estudos de Serra (2004) a taxa de urbanização é outro indicador que pode 

contribuir na redução da taxa de mortalidade infantil. Por esse motivo compõe as variáveis 

explicativas dessa pesquisa. A taxa de urbanização é um indicador demo-geográfico que calcula 

a parcela da população que reside em áreas urbanas. População essa, que teria maior 

acessibilidade a bens públicos, serviços básicos de infra-estrutura urbana (água tratada, 

saneamento básico, coleta de lixo) e serviços sociais a exemplo da saúde. 

Por fim, a população utilizada como variável de controle expressa a magnitude do contingente 

demográfico e sua distribuição relativa, possui dentre outras funções prover o denominador 

para cálculo de taxas de base populacional e orientar a alocação de recursos públicos, como, por 

exemplo, no financiamento de serviços em base per capita (BRASIL, 2008). 

A revisão dos estudos desenvolvidos no Brasil sobre o tema evidencia as contribuições que a 

presente pesquisa poderá ocasionar para a melhor compreensão da relação entre a atenção 

básica e a taxa de mortalidade infantil em nosso país. Nesse estudo utilizaremos os indicadores 

de saúde para analisar o impacto da Política de Atenção Básica a Saúde na taxa de 

mortalidade infantil no Brasil. 

 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

4.1 Caracterização da Pesquisa 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa com estratégia bibliográfica 

e empírica que teve como objeto de análise o universo dos municípios brasileiros, dos quais foram 

coletados dados relacionados a assistência a saúde (taxa de mortalidade infantil, percentual de 

nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natais, municípios com ESF em todo 

período analisado, cobertura vacinal e saneamento básico inadequado) e os que informam as 

condições socioeconômicas dos municípios (índice gini, índice de desenvolvimento humano, 

taxa de urbanização e população). 

A opção pelos municípios como unidade de análise deve-se primeiramente ao fato de sua 

extensão, por a mesma, não apresentar variabilidade de informação como tal seria se fossem 
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analisadas as unidades federativas. As condições socioeconômicas e de saúde como: renda, 

recursos físicos em saúde e outras variáveis relevantes podem variar enormemente dentro de 

um mesmo estado, questão essa que é minimizada quando se analisa os municípios. Além disso, 

a tomada de decisão acontece muito mais a nível municipal e os efeitos sentidos são dependentes 

da participação do município na ESF. 

Para o presente estudo foi utilizada como variável dependente a taxa de mortalidade infantil. 

Para compor as variáveis independentes foram selecionados indicadores que podem indicar a 

assistência a saúde: municípios com ESF em todo período analisado, as condições de saneamento 

básico e cobertura vacinal e indicadores socioeconômicos: índice de Gini, índice de 

desenvolvimento humano, taxa de urbanização e população. 

 

 

4. 2 Procedimentos adotados na coleta e análise dos dados 
 

 

 

A coleta dos dados foi composta por dados secundários. Foram coletados indicadores de saúde 

e informações demográficas, obtidos por meio de pesquisas realizadas via internet, nos sites do 

DATASUS, PNUD e do IBGE. 

A análise dos dados foi procedida de forma quantitativa, todas as informações obtidas foram 

copiladas no programa Microsoft Office Excel e analisados pelo Statistical Package for the 

Social Sciences versão 20.0 (SPSS), a fim de facilitar o tratamento estatístico dos dados. 

Todos os resultados obtidos foram expostos e discutidos a partir de tabelas de frequência 

simples e de dados descritivos, como forma de esmiuçar os índices desses indicadores por 

município. Também utilizou-se de testes de regressão linear simples com intuito de identificar 

a correlação da TMI com os demais indicadores de saúde; estes foram analisados quanto as 

diferenças e associações estatísticas existentes. 

As análises estatísticas iniciais realizadas para cada uma das variáveis coletadas demonstrou 

que uma das variáveis explicativas, já na sua origem, apresentava problema de endogeneidade 

que, potencialmente, poderia afetar os resultados. 

Este cenário também se fez presente em outros estudos destinados a avaliar a efetividade da 

atenção básica, os quais trataram o problema de forma diferenciada. Serra (2004) considerou as 
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variáveis explicativas como exógenas e mencionou quatro estudos internacionais que partiram 

desse mesmo pressuposto. Entretanto, considerou a endogeneidade como uma possível limitação 

do seu trabalho. 

Rocha e Soares (2008), utilizaram variáveis qualitativas para representar o tempo que cada 

município está no programa, consideradas mais exógenas que as taxas de cobertura do PSF. 

Peixoto e Rocha (2008), por terem feito a coleta com dados do período a partir de 1999, ano em 

que o PSF já havia sido ampliado a praticamente todos os municípios, entenderam que o 

problema da endogeneidade é extremamente reduzido em seu estudo. Uma forma utilizada para 

remediar esse empecilho é investigar o efeito de uma eventual endogeneidade associada a 

variável ESF reside em restringir a amostra utilizada na estimação do impacto desse programa, 

considerando apenas os municípios nos quais a ESF esteve em funcionamento ao longo de todo 

o período em análise (SERRA, 2004). 

Esse procedimento tem por objetivo controlar os efeitos do possível “viés de seleção 

adversa” existente na decisão municipal acerca da implementação do programa, excluindo 

das estimações os municípios que não aderiram este ou aderiram durante o período em estudo. 

Essa mesma conduta foi utilizada nesse estudo; para tratar o problema de endogenia a 

variável municípios com ESF em todo período analisado (1998 a 2010) foi convertida em 

uma variável dummy. Os municípios nos os quais a ESF esteve presente em todo o período 

analisado receberam o número 1 como forma de representação, e os municípios em que ESF 

foi implantada em menos de 12 anos receberam o número 0. 

Levando em contas os fatos mencionados, pode-se considerar que o problema de endogenia 

identificado nesse estudo foi revertido com a transformação da variável explicativa em uma 

variável dummy, somado ao fato, que a partir de 1998 o programa passou a ser considerado 

estratégia nacional de atenção básica à saúde e foi estendido para praticamente todos os 

municípios. 

Dessa forma, assim com na pesquisa de Peixoto e Rocha (2008), pode-se considerar o 

problema de endogenia identificado no estudo como algo solucionado, pois o viés de 

seleção adversa foi identificado e tratado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 

5.1 Análise descritiva das variáveis presentes no modelo econométrico 
 

 

 

Inicialmente, para permitir uma adequada interpretação dos resultados obtidos nas 

estimações, realizou-se uma análise preliminar das variáveis selecionadas, a partir da aferição 

dos valores mínimos, médios e máximos associados (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1- Distribuição descritiva da variáveis dependente segundo o número de municípios brasileiros e 

seus valores mínimo, máximo e média. 

 

VARIÁVEIS n Mínimo Máximo Média 

Taxa de Mortalidade 
 

Infantil (2010) 

4255 1,65 333,33 18,62 

Fonte: DATASUS 

 

A TMI no Brasil varia entre o valor mínimo de 1,65% e o máximo de 333,33%, e expressa uma 

média de 18,62%. Tais números e refletem os esforços do Ministério da Saúde em relação a 

atenção em saúde da população, tomando como base os altos índices de mortalidade para 

mecanizar a implantação das ESF nestes municípios. 
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Tabela 2 - Distribuição descritiva das variáveis independentes segundo o número de municípios brasileiros e 

seus valores mínimo, máximo e média. 

CO-VARIÁVEIS n Mínimo Máximo Média 

Saneamento básico 5565 0,00 85,36 9,20 

inadequado (2010)*     

Cobertura vacinal por 5552 30,11 182,37 79,11 

município (2010)     

Índice de Gini (2010) 5565 0,28 0,80 0,49 

Índice de 5565 0,42 0,86 0,65 

Desenvolviment

o Humano 

(2010) 

    

Taxa de Urbanização 5565 4,18 100,00 63,82 

(2010)     

População (2010)  805 11253503 34277,77 

n 5552 

Fontes: DATASUS e IBGE 

* percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados. 
 

 

A média de domicílios com condições de saneamento básico inadequadas é de 9,20%, ou seja, 

apenas parte da população nos municípios brasileiros não possuem água e esgotamento sanitário 

adequados. Expõe uma taxa mínima (0,00%) desejada, entretanto, aponta uma taxa máxima 

(85,36%) preocupante em relações a condições de saneamento básico. 

Os municípios brasileiros apresentam uma média de 79,11% de cobertura vacinal, também 

mostra uma taxa mínima de 30,11%; e uma taxa máxima de 182,37%. O que chama a atenção é 

que apesar das estratégias utilizadas pelo Ministério da Saúde para disseminar os cuidados 

primários de saúde através da cobertura vacinal, já que a vacina é a maneira mais eficaz de 

se evitar diversas doenças, há municípios onde essa cobertura ainda é pequena com cerca de 30% 

de cobertura, o que é preocupante considerando que o Brasil é um país com doenças tropicais, 

grande densidade populacional e culturalmente condicionado a interação pessoa-pessoa. 

No tocante ao índice de Gini os municípios brasileiros possuem uma média de 0,49% de 

desigualdade. Vale salientar que quanto mais os valores desse coeficiente, se afastarem de 0 

positivamente, maior será a desigualdade; sendo assim pode-se considerar a média (0,49%) 

do universo estudado razoável. Porém há desigualdade entre os municípios no Brasil oscila 
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bastante, ora dispõe de uma taxa de desigualdade baixa (0,28%), ora de uma taxa de 

desigualdade alta (0,80%). 

A média do IDH nos municípios é de 0,65%. Considerando que o índice de 

desenvolvimento humano varia de 0 a 1 (quanto mais se aproxima de 1, maior o IDH de um 

local) para esse indicador pode ser considerado relevante visto que oscilação entre a taxa 

mínima desse indicador que é de 0,42% e a máxima 0,86% . 

A taxa de urbanização dos municípios apresenta média de 63,82%, a taxa mínima 

corresponde 4,18%, ou seja, há municípios em que a taxa de urbanização ainda é incipiente. 

Mas de acordo com a taxa máxima, existem municípios que 100% de sua população reside em 

área urbana e dispõe de maior acessibilidade a bens públicos, serviços básicos de infra-

estrutura urbana. 

A população expressa a magnitude do contingente demográfico e sua distribuição relativa; a 

média da população dos municípios brasileiros equivale a 34277,77. A taxa mínima é de 805% 

e a máxima de 11253503%. 

A variável sobre os municípios com ESF em todo período analisado foi transformada em 

uma variável dummy (1- municípios nos quais a ESF esteve presente em todo o período 

analisado e 0- municípios em que a ESF sofreu oscilação no período de 12 anos) como 

forma de amenizar o problema da endogeneidade. Dessa forma, não foi possível analisar de 

forma descritiva está variável pois os valores atribuídos impossibilita a visualização da taxa 

mínima, média e máxima do indicador. Mas, foi utilizada uma distribuição de freqüência 

para o estudo da variável cujo o objetivo foi fornecer dados que contribuíssem para a análise 

do estudo. 

 

Tabela 3 - Municípios com ESF em todo período analisado (1998 a 2010). 

Dummy de 12 anos na ESF n % Acumulado 

Sim 1703 30,60 100,0 

Não 3862 69,40 69,40 

N 5565 100,0  

Fonte: DATASUS 
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De acordo com os dados da tabela 3 apenas 30,60% dos municípios brasileiros figuram no 

programa em todo período analisado. Em contrapartida, 69,40% dos municípios variam o 

período de tempo em que aderiram ao programa. Dos 5.565 municípios apenas 1.703 

possuem a ESF implantada no seu território desde 1998, quando o PSF (hoje ESF) 

passou a ser considerado estratégia nacional de atenção básica à saúde. Os demais 

municípios variam seu tempo de adesão e permanência na ESF. 

 

5.2 Mensuração dos efeitos da atenção básica na taxa de mortalidade infantil 
 

 

 

Para um conjunto significativo de combinações de variáveis os resultados das estimações 

desenvolvidas corroboram a perspectiva teórica dominante segundo a qual o maior acesso a 

políticas de atenção básica em saúde está associado à diminuição da taxa de mortalidade 

infantil. 

A regressão linear simples permite ao estudo estimar a influencia do conjunto das co- 

variáveis em relação as variáveis dependentes. A tabela 5 concerne a análise da variável 

taxa de mortalidade infantil em relação as demais variáveis explicativas e de controle. 
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Tabela 4 - Regressão Linear Simples (OMS)  da Taxa de Mortalidade Infantil nos municípios brasileiros no 

ano de 2010. 

 

CO-VARIÁVEIS 

Taxa de Mortalidade Infantil 

Coeficientes Erro 

Dummy de 12 anos na ESF* -1,095* 0,437 

Saneamento básico inadequado
2 

(2013) -0,153* 0,021 

Cobertura vacinal por município (2010) 0,042** 0,020 

Índice de Gini (2013) -8,032** 3,673 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2013) -10,055** 4,487 

Taxa de Urbanização (2010) -0,132* 0,013 

População (2010) -1,022 0,000 

Constante 36,668* 3,994 

R2 0,52  

N 4.253  

Fontes: DATASUS e IBGE 

* A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidade); 

** A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidade); 

1 Municípios com ESF no período em todo período analisado (de 1998 a 2010). 

2 percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados. 
 

 

 

A variável dummy, expressa pelos municípios que figuram na ESF em todo período analisado, 

é inversamente proporcional a taxa de mortalidade infantil. Ou seja, quanto maior o 

tempo de adesão da ESF no município, menor a mortalidade infantil. O coeficiente da 

variável é negativo, considerado estatisticamente significativo (p= 0,01) apresentando alto 

grau de correlação entre as variáveis. 

As estimativas dos parâmetros associados as variáveis possuem o sinal esperado. 

Considerando que a TMI é um indicador capaz de refletir  a eficácia das políticas 

públicas  e qualidade dos serviços das áreas de saúde, educação, saneamento, etc (SOUSA; 

LEITE FILHO, 2008), pode-se sugerir que ESF causa impacto positivo na redução da TMI. 

Esse resultado sobre a eficácia da ESF, também foi obtido por Peixoto e Rocha (2008) ao avaliar 

o impacto da política de atenção básica de saúde sobre diferentes indicadores de saúde na 
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região Sudeste ao evidenciar que a política de atenção básica reduz de forma significativa a 

mortalidade infantil. 

A variável sobre percentual de domicílios com condições de saneamento básico inadequado 

revelou baixa correlação com a mortalidade infantil. Apresentou coeficiente negativo, contrário 

ao indicador a TMI, o que não era esperado no estudo. Um resultado considerado incomum 

quando comparado a estudos que utilizam esse indicador em suas análises, a exemplo da 

pesquisa de Sousa e Leite Filho (2008), onde as condições de saneamento básico esteve 

diretamente ligada a mortalidade infantil influenciando no comportamento desse indicador de 

saúde. 

A cobertura vacinal indicou uma relação quase inexistente com a TMI, o que é intrigante, 

levando em conta estudos onde a cobertura vacinal de crianças, menores de um ano,causou 

impacto positivo na redução da taxa mortalidade infantil (FRANÇA, SIMPLÍCIO E BRITO 2009). 

A ausência de associação negativa estatisticamente significante entre a TMI e “cobertura vacinal” 

talvez tenha se dado devido à pouca variabilidade deste indicador nos municípios no 

referido período. 

Em relação ao índice de Gini, este expressou um alto grau de correlação com TMI, 

considerada estatisticamente significativa (p=0,05), entretanto, não mostrou o efeito esperado, 

aparece na regressão de forma inversamente proporcional a mortalidade infantil, isto é, 

quanto maior a desigualdade menor a TMI, e quanto menor a desigualdade maior a TMI. 

O IDH revelou alta correlação com a variável analisada, expressou coeficiente negativo com 

significância (p=0,05). Considerando que esse indicador varia de 0 a 1 (quanto mais se 

aproxima de 1 maior o IDH de um local) pode-se concluir que quanto menor o IDH maior será 

a TMI, caso contrário quanto maior o IDH menor a mortalidade infantil. Desta forma o IDH 

influencia na redução da TMI. 

A taxa de urbanização usada como indicador social apontou uma baixa correlação com a TMI, 

entretanto, essa correlação não deixou de ser significativa (p=0,01). O coeficiente  foi negativo em 

relação a TMI, o que sugere a seguinte situação a diminuição da TMI com aumento da taxa de 

urbanização. Fato semelhante ocorreu na pesquisa de Serra (2004), onde o maior grau de 

urbanização municipal sugeriu efeito benéfico sobre a mortalidade infantil como o acesso mais 

fácil e rápido aos serviços de saúde. 

Por fim temos o indicador acerca da população presente na análise como variável de 

controle, expressou baixa correlação com a mortalidade infantil, apresentou coeficiente 



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 145 

negativo sugerindo que municípios mais populosos possuem menor TMI. Uma possível 

justificativa sugerida para tal situação deve ao fato, de em pequenos municípios a simples morte 

de uma criança cause maiores mudanças na TMI, do que em municípios com maiores índices 

populacionais. 

 

 

6 CONCLUSÃO 
 

 

 

O estudo da efetividade e eficácia da atenção básica em saúde é revestido de grande 

importância pelo papel central que a atenção básica representa na estruturação do acesso a todos 

os serviços de saúde no Brasil. 

A revisão da literatura desenvolvida sobre o tema permitiu a construção de uma perspectiva 

teórica que associa o acesso à atenção básica com a redução da taxa de mortalidade infantil. 

Os resultados das estimações desenvolvidas, predominantemente, confirmaram a perspectiva 

teórica majoritária na qual sugere que o maior acesso a política de atenção básica reduz a 

mortalidade infantil. 

Essa relação ficou evidente ao se analisar as variáveis relacionadas a assistência a saúde, que 

mostrou-se determinante na diminuição da taxa de mortalidade infantil. Ou seja, na direção 

inversa ao decréscimo da taxa de mortalidade infantil, tem-se a expansão da Estratégia Saúde 

da Família no Brasil. Resultado semelhante ao encontrado nas estimações realizadas sobre os 

indicadores socioeconômicos, que também se apresentaram diretamente relacionados com as 

condições de saúde da criança. 

Assim, pode-se considerar que os resultados obtidos contribuem para a um melhor entendimento 

dos efeitos que atenção básica pode gerar sobre os indicadores de saúde. Nesse sentido, a 

presente pesquisa configura-se em um dos poucos trabalhos realizados sobre a realidade dos 

municípios brasileiros que trazem evidências sobre o impacto da atenção básica na taxa de 

mortalidade infantil. 

Adicionalmente, demonstra de forma pioneira um resultado que possui como universo 

de análise todos os municípios do Brasil, diferente dos estudos utilizados na construção teórica 

que analisam os efeitos da atenção básica em estados, regiões ou em parte dos municípios do país. 
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Por fim, espera-se que os resultados evidenciados possam subsidiar pesquisas complementares 

para a elucidação de pontos que excedem o escopo da presente pesquisa; e que as análises 

realizadas contribuam para o desenvolvimento e a sedimentação de metodologias tecnicamente 

fundamentadas de avaliação de impacto de políticas públicas. 
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ANÁLISE DESCRITIVA E COMPARADA DO PROJETO JUVENTUDE EM ALERTA 

 

Alunos Autores: Filipe Ramos, Flávio Veloso, Laura Araújo, Pedro Maranhão e Thaís 

Barros 

 

 

RESUMO: Neste presente artigo tratamos de uma análise descritiva e comparada de uma 

política pública de prevenção à violência entre jovens e crianças chamada Juventude em Alerta, 

que mais recentemente atua conjuntamente com o programa Pacto pela Vida no estado de 

Pernambuco. Fazemos também uma comparação com outros programas de prevenção à 

violência em outros estados, que nos levam ao final à conclusão sobre eficiência desta política 

pública, com críticas e sugestões. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Violência Juvenil, Política Pública, Prevenção 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O Projeto Juventude em Alerta, em consonância com o Programa de Políticas Públicas 

de Segurança adotado pelo Governo do Estado de Pernambuco - o Pacto Pela Vida visa o 

combate à violência, com ênfase no público infanto-juvenil no âmbito das comunidades mais 

vulneráveis do estado, com mais enfoque na cidade do Recife. 

 

O programa, desenvolvido pela Secretaria de Defesa Social (SDS), mais precisamente 

pela Gerência de Prevenção e Articulação Comunitária (GPAC), conta com a participação dos 

mais diversos setores sociais, como professores, policiais civis e militares. 

 

A partir principalmente de várias entrevistas com profissionais da área e análises do 

material fornecido pelos atuais gestores do programa, pudemos desenvolver o presente artigo 

com fim de ponderar descritivamente o processo de formulação, aplicação e resultados gerais do 

Juventude em Alerta, além de comparar seu foco e metodologia com o de outros projetos em 

outras cidades do Brasil. 
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Apesar das dificuldades enfrentadas pelos gestores do projeto, como escassez 

orçamentária, falta de compromisso de alguns setores, falta de interesse do público alvo e a 

própria oscilação consequente da alternância de gestores, o Juventude em Alerta tem uma 

proposta válida e tem atingido resultados importantes. Seu melhoramento, melhor 

estruturação e a inserção de ações inovadoras podem ser boas saídas para garantir real impacto 

desta política, como será mostrado nas páginas a seguir. 

 

JUVENTUDE EM ALERTA: FOCOS E AÇÕES 

 

 

Segurança pública, tráfico e consumo de drogas, qualidade de vida das populações 

mais suscetíveis à violência: temas frequentes na mídia e na agenda pública no Brasil sejam 

no nível municipal, estadual ou federal. Nesse contexto, muitos programas e políticas 

públicas têm sido estruturados, sempre buscando conciliar as demandas da sociedade com o 

interesse do Estado e combater as dificuldades da forma mais eficiente e eficaz possível. Várias 

cidades e estados brasileiros possuem seus programas próprios de combate e/ou de prevenção à 

violência e à criminalidade. 

 

No contexto pernambucano, estado com níveis altos de violência, tal preocupação não 

poderia ser diferente. Dentro da Secretaria de Defesa Social do Governo de Pernambuco existe 

a Gerência de Prevenção e Articulação Comunitária (GPAC), que vem desenvolvendo ações 

de prevenção com foco em crianças e jovens em comunidades afetadas pela criminalidade. Entre 

suas atividades, a GPAC coordena o Programa Ciranda de Ações Preventivas, que foi criado 

buscando dar ênfase aos aspectos de prevenção social e específica da criminalidade violenta, com 

participação e controle social, isto é, trabalhando de forma a integrar a comunidade no combate à 

criminalidade violenta. O Ciranda, portanto está vinculado à 5ª linha de ação (Programas de 

Prevenção Social) do Pacto pela Vida, norte principal da segurança pública na gestão Eduardo 

Campos. 

 

O projeto Juventude em Alerta faz parte do Ciranda, com foco e desenho específicos 

para desenvolver a conscientização da comunidade a respeito da criminalidade. O Juventude 
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começou suas ações em janeiro de 2007, meses antes do lançamento oficial do Pacto pela 

Vida, mas seu objetivo está alinhado e de acordo com o foco da gestão Eduardo Campos na 

redução dos crimes contra a vida. Logo, é possível afirmar que o foco dessa nova gestão, ilustrado 

pelo Pacto pela Vida, foi uma janela de oportunidade para o surgimento e operacionalização do 

Juventude em Alerta. Uma janela de oportunidade está relacionada ao contexto sociopolítico 

do momento, além de demandas sociais e viabilidade financeira (Kingdom, 2006). O projeto, 

portanto, foi bem recebido por estar vinculado ao foco do momento e por demonstrar-se 

operacionalmente viável. 

 

A formulação dos focos e ações do Juventude em Alerta ficou nas mãos de 

funcionários públicos da GPAC, alguns entrevistados para a execução deste artigo, e a 

implementação das ações envolveu  profissionais  como  professores,  assistentes  sociais  e  

policiais  civis  e  militares.  Tal estratégia de formulação e execução, novamente em 

conformidade com os direcionamentos estatais, tinha como objetivo aproximar as comunidades 

da polícia e do governo, para que juntos todos trabalhassem em prol da prevenção e 

consequente redução da violência. 

 

O processo de formulação do Juventude em Alerta culminou com uma base de 

atividades divididas em quatro partes, isto é, quatro atividades diferentes a serem postas 

em prática. Em primeiro lugar, os Fóruns de Ações Preventivas e Sociais, que serviriam para 

consulta pública de construção coletiva de políticas na comunidade; em segundo lugar, a 

execução de Ciclos Pedagógicos ou Trilhas Educativas, que seriam oficinas, palestras, 

capacitações, iniciativas de cinema na comunidade ou jogos cooperativos; as chamadas 

Rodas Culturais, com objetivo de organizar apresentações culturais de valorização e resgate 

cultural, performadas pelos jovens da comunidade; e, por último, as Rotas Temáticas, que 

seriam passeios educativos, visitas a locais históricos, oficinas e cursos de capacitação visando 

integrar e valorizar o jovem. 

 

A partir da análise dos relatórios anuais do Juventude em Alerta entre 2007 e 

2012, é possível elencar alguns dos resultados obtidos, número de ações ocorridas e 

número de jovens participantes, conforme quadro abaixo: 

 



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 153 

Ano Jovens atendidos Número de ações 

2007 47432 20 

2008 29179* 20 

2009 10114* 192 

2010 5059* 73 

2011 4225* 25 

2012 5550* 14 

Fonte: Relatório de ações GPAC 2012. *Números diminuem pois a partir de 2008 as ações do Juventude 
emAlerta foram se restringindo cada vez mais a cidade do Recife. 

 

 

Pode-se também ilustrar que tipo de atividades foram postas em prática, como a 

Campanha “Arma, nem de brinquedo”, ocorrida em 2011 e 2012 em bairros como Santo 

Amaro e Jardim Muribeca, que visa conscientizar crianças e adolescentes quanto ao risco 

envolvido na utilização de armas. Em 2010, cerca de 40 escolas públicas da RMR foram 

atendidas, para a realização de oficinas e palestras, rodas culturais, trilhas educativas, gincanas 

de cidadania e rotas temáticas. 

 

O que torna difícil a mensuração dos resultados do programa é que os relatórios 

produzidos pelos responsáveis na GPAC carecem de maiores informações quanto ao verdadeiro 

impacto desses projetos, a saber: alguns anos possuem relatórios com informações bastante 

completas sobre quantas e quais ações foram desempenhadas, outros anos apenas possuem 

números genéricos ou sequer existem relatórios compilados das atividades. E não há 

informações categorizadas a respeito da real mudança proporcionada pelas ações para o 

público-alvo. Ademais, os organizadores relatam dificuldades na implementação relacionadas 

ao orçamento designado pelo governo ao programa, bem como de ausência de suporte de 

veículos de comunicação para a divulgação das ações que aconteceriam. 

 

PROJETOS DE PREVENÇÃO EM OUTRAS CIDADES 

 

A fim de comparar os processos de formulação, metodologias aplicadas, respaldo do 

governo, janela de oportunidades e resultados obtidos buscamos projetos semelhantes 

implantados em outras partes do Brasil, tais quais: 
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1. Patrulha Escolar- Paraná 
 

 

 

O Patrulha Escolar baseia-se, como o Juventude em Alerta, na prevenção do crime e, o 

faz por meio de palestras e atividades sócio-educativas, permitindo que os policiais entrem em 

contato com a comunidade e, mais especificamente, com os jovens. 

 

 

O projeto foi estruturado em cinco fases, na primeira há a avaliação das instalações 

do estabelecimento de ensino, relativa à segurança que este proporciona ou não, o segundo 

momento constitui-se da coleta de informações – que resulta em um diagnóstico e em metas a 

serem adotadas. A terceira etapa se baseia na aplicação do diagnóstico, cabendo à 

administração e comunidade escolar a tomada de providências e as mudanças de procedimentos. 

A quarta fase é chamada etapa das palestras, com a participação de pais, alunos, professores e 

funcionários da escola, visando à conscientização e conhecimento que lhes possibilitem as 

mudanças estratégicas. E por fim é elaborado o plano de segurança, formado por uma comissão 

de representantes de cada segmento da comunidade escolar e Polícia Militar, onde são 

registradas todas as evoluções havidas no grupo, bem como as regras a serem seguidas a partir 

de então, visando o aumento da segurança. No caso do Juventude em Alerta, não há estudo 

específico da realidade de cada escola ou comunidade abordada para que seja feito um 

diagnóstico individual. As ações são formuladas e implementadas no formato de campanha geral. 

 

2. O case de sucesso no Brasil - FICA VIVO! do governo de Minas Gerais 
 

Sendo o foco jovens entre 12 e 24 anos, o FICA VIVO!, já existe desde 2003, atuando 

na prevenção de crimes. Por meio de atividades culturais e esportivas, busca a diminuição da 

criminalidade. Cursos profissionalizantes também são oferecidos. 

 

O programa apresenta elevada robustez institucional e opera sob ampla cooperação 

entre diversos órgãos estatais, a saber: Governo do Estado em parceria com as Polícias Militar e 

Civil, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ministério Público, o Poder 

Judiciário e as prefeituras municipais. Ele é implementado por meio dos Núcleos de Prevenção 
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à Criminalidade (NPCs), que são espaços físicos localizados nas próprias comunidades. Os 

núcleos de prevenção na comunidade são a parte fundamental desse programa, já que atuam de 

maneira setorizada. 

 

O funcionamento do programa se baseia em dois eixos fundamentais: intervenção 

estratégica e proteção social. O grupo de intervenção estratégica reúne os órgãos de defesa 

social (Polícias Civil, Militar e Federal), o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e as prefeituras municipais. Esse eixo tem como 

responsabilidade o planejamento e a coordenação de uma repressão qualificada e eficiente. 

O eixo proteção social se constitui a partir de ações de atendimento e de trabalho em 

rede. Os atendimentos são destinados aos jovens na faixa etária de 12 a 24 anos e visam 

favorecer a construção de modos de vida distintos do envolvimento direto com a criminalidade. 

As ações de atendimento são realizadas através de: oficinas, atendimentos psicossociais, 

projetos locais, multiplicadores e grupos de jovens, semelhantemente ao Juventude. As oficinas 

são estratégias de aproximação e atendimento aos jovens, cujas atividades são articuladas às 

particularidades das áreas atendidas - dados criminais, culturais, sociais, históricos e geográficos. 

 

O FICA VIVO!, até mesmo por ser um case de sucesso, dispõe de bastante 

informação online para análise – diferentemente do Juventude em Alerta, o que dificulta o 

diagnóstico quanto ao funcionamento do projeto. 

 

 

3. Se liga – Governo de Minas Gerais 
 

Este programa trabalha com jovens que já cumpriram medidas socioeducativas e voltaram 

à convivência em sociedade. Pode ser visto, também, como um programa de prevenção, já que 

tem como um de seus objetivos, impedir que esses jovens voltem a delinquir. A proposta é que o 

jovem consiga extrair uma utilidade da oportunidade apresentada e que contribua para a sua 

trajetória fora da unidade socioeducativa, e que possibilite novas conexões com a cidade. 

 

O programa “Se liga” apresenta uma particularidade: é de livre adesão; cabendo aos 

jovens escolher se participarão e, se sim de que forma – dentre os seguintes eixos: saúde, 

profissionalização, educação, família, trabalho e renda. 
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De pronto, se pode destacar dois possíveis efeitos da livre adesão; um negativo e 

um positivo. O fator positivo é que caso decidam participar supõe-se que esses jovens terão 

uma participação mais ativa e se engajem mais. O negativo, diz respeito ao perigo desse 

programa não obter alta capilaridade na comunidade, já que esses jovens podem estar pouco 

interessados em participar do programa. O Juventude em Alerta trabalha com atividades em 

escolas e ações realizadas diretamente pra comunidade em espaços públicos, o que em certos 

momentos facilita a adesão do público-alvo, mas em outros dificulta por falta de interesse dos que 

seriam beneficiados e não tem a obrigação de participar. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir da análise feita do programa Juventude em Alerta, podemos afirmar que é uma 

ideia válida, de acordo com o material repassado para nós pela GPAC. Contudo, há muitas 

pedras no caminho cujo tamanho talvez inviabilizem o programa e o transformam em um 

programa mutante no qual as políticas são executadas, de acordo com entrevista realizada 

com Eleta Lins , que trabalha na Gerência de Prevenção "o grande problema dos programas 

de prevenção é a falta de parâmetros e indicadores para o monitoramento das ações". Se houver 

lucidez por parte da gerência, é necessário um novo arranjo programático dentro da GPAC para 

que as ações fluam corretamente, com um accountability mais preciso e com a facilidade de 

uma rede sinérgica com os outros programas sociais. 

 

A metodologia do programa, explanada anteriormente, é vaga para os próprios técnicos 

e operativos do sistema. As diretrizes possuem diversas lacunas que podem criar um programa 

mutante, e com metas pouco consistentes, inclusive em uma das nossas entrevistas, uma 

técnica afirmou que não conseguiu achar um denominador comum no grupo de trabalho do 

que seria definido como Ação. Sem uma definição-chave como essa não é possível trabalhar com 

precisão na questão de metas estipuladas ao programa e em decorrência ocorrerão falhas no 

monitoramento. Essa questão, somada a outras, faz com que não haja avaliações profundas no 

programa, principalmente a partir de 2009, ano em que houve uma debandada de técnicos e 

operativos e a partir de então nãohouve coordenações regulares, inclusive com a saída de 
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Vladimir Brasiliano em 2010, este sendo funcionário fortemente envolvido na formulação do 

projeto e implementação desde 2007. 

 

De acordo com Eleta Lins, com a grande demanda por ações de prevenção promovidas 

pela SDS não é fácil coordenar todos os projetos para que eles funcionem de modo sinérgico. É 

extrema a necessidade de se compartilharem as estruturas, tanto físicas como humanas e fazer 

uma sistematização do banco de dados, afim de não haver informações perdidas. Uma questão 

trazida por Brasiliano em sua entrevista foi a dificuldade orçamentária para execução das ações da 

GPAC e a falta da realização dos fóruns sociais, parte do programa cujo objetivo era, através de 

discussões, adequar as ações com as necessidades das comunidades beneficiadas pelo programa. 

 

Sem mais, o programa Juventude em Alerta começou com muito fôlego – é visível 

inclusive vendo apenas o relatório de 2008 e comparando com os dos anos posteriores. Porém 

com a entrada de novos projetos na GPAC houve uma descentralização e inclusive houve 

transferência de técnicos do Juventude em Alerta para tais projetos. Atualmente o Juventude pode 

ser caracterizado como um programa em reconstrução, de acordo com a própria Eleta "o 

programa existe, mas suas ações foram repassadas aos Nuprev's, por isso a necessidade de 

repensarmos as estratégias do Juventude com foco nas ações do Pacto pela Vida". 

 

O programa poderia ter sido bem-sucedido se, antes da sua materialização, fossem 

preconizados parâmetros precisos, direcionamentos específicos com o objetivo de não criar 

espaços cinza, utilizando o ideal estabelecido cujo teor é extremamente válido – reduzir a 

criminalidade e dar mais atenção à faixa etária mais suscetível. Foram aqui explanados outros 

projetos de sucesso e de como a implementação das atividades estava sendo bem estruturada e de 

como isso foi importante para a real obtenção de melhoria de qualidade de vida nas 

comunidades. O Juventude em Alerta deveria espelhar-se nesses projetos para se reerguer de 

forma a preencher seu objetivo central. 

 

Caso houvesse mais dados e relatórios disponíveis, poderíamos ter feito uma pesquisa 

mais quantitativa ou de análise mais detalhada dos resultados, contudo devido às razões elencadas 

anteriormente não há análises precisas do programa a partir do ano de 2009. Isso prejudica a 

análise e impede a construção de ideias inovadoras para o projeto que de fato completem suas 
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lacunas. O que sugerimos é que, num estudo posterior e mais detalhado, pesquisadores 

interessados dediquem- se ao levantamento desse material, o que envolveria pesquisa de campo 

e mais entrevistas qualitativas. No entanto, uma política com um objetivo tão importante para a 

segurança pública e para a qualidade de vida da população não deve ser deixada de lado. 
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APÊNDICE A
1  

- Entrevista realizada com o senhor Vladimir Brasiliano, responsável 

pela formulação do projeto Juventude em Alerta 

Flávio Henrique: Senhor Brasiliano, o Juventude em Alerta, na opinião do senhor, foi um 

dos programas que mexeu com aspectos sociais? 

Vladimir Brasiliano: Sim. Mexeu porque em 2007, quando o governador Eduardo Campos 

assumiu, precisava de uma proposta que fosse um atrativo para o cidadão, para as comunidades 

e esse atrativo levasse uma mensagem que pudesse mexer com o emocional das pessoas, para 

que elas começassem a pensar diferente. Na época, o governador Eduardo Campos pregava 

muito um “Pernambuco Jovem”, para os jovens, um dos slogans da gestão dele era um 

Pernambuco jovem. E aí nós fizemos uma pesquisa, e percebemos que a juventude era aquela 

que deveria ser mais contemplada nessa gestão, dos primeiros quatro anos do governador. Em 

cima dessa pesquisa que dizia que os jovens estavam cada vez mais se envolvendo com drogas, 

cada vez mais se envolvendo com a criminalidade, cada vez mais esses jovens estavam sem 

perspectiva de vida, a pesquisa mostrava isso, nós pensamos numa metodologia de como 

orientá-los para que eles começassem a refletir qual o caminho melhor para garantir uma 

perspectiva de vida. E aí surgiu o nome, Juventude em Alerta. 

O Juventude em Alerta foi pensado debaixo do guarda-chuva do Ciranda de Ações Preventivas, 

na época foi pensado por mim, e o Ciranda, com dois projetos debaixo desse guarda-chuva, 

dois projetos que seriam os pilares de sustentação do Ciranda. Aí pensou-se Juventude em 

Alerta e Resgatando Cidadania. 

O Juventude em Alerta se desenvolvia em três etapas: o Ciclo Pedagógico, que eram oficinas 

e palestras para esses jovens, da rede pública de ensino, das comunidades mais vulneráveis, 

identificadas como os territórios de maior vulnerabilidade social, depois eles entravam numa 

Trilha Educativa, essa trilha educativa tinha várias atividades como cursos, jogos educativos, 

jogos de cooperação, tinha o Cinema na Comunidade, que levava alguns filmes para que 

esses jovens refletissem sobre outras realidades, iguais a deles que eles estavam vivenciando, 

ou realidades diferentes, de superação. E, numa terceira fase, esses jovens, saindo da trilha, 

entravam numa Roda Cultural, que hoje se chama Roda da Prevenção, na GPAC. Essa roda 

temática mostrava locais importantes  da  história  de  Pernambuco.  E  automaticamente  a  

gente  também  oferecia  outras propostas a eles, e além da roda temática nós tínhamos a roda 

                                                           
1
 Os alunos e autores deste artigo agradecem pela disposição e colaboração dos entrevistados, Vladimir Brasiliano e 

Eleta Lins, em fornecer as informações que compõem este artigo. 
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cultural, que era identificar os talentos daquele território,  daquela  comunidade  pra  que  eles  

mostrassem  sua  capacidade. E ao longo do processo, que foram nove edições... 

Flávio: O senhor teria esses dados para compartilhar conosco? Então o senhor esteve 

envolvido com o projeto desde o começo, não é? Desde a formulação, até que ano mais ou menos, 

ou até hoje o senhor   está       vinculado      a    ele? 

 

Brasiliano:  Fiquei  até  dezembro  de  2010.  De  24  de  janeiro  de  2007  a  dezembro  de  

2010. 

 

Flávio: Então o Juventude em Alerta surgiu com a necessidade de foco no público jovem, por 

parte da gestão do novo governador que queria uma integração e aproximação maior com os 

jovens. Brasiliano: Uma proposta que gerasse impacto, na comunidade e na juventude. 

Flávio: Então o objetivo do programa é esse, gerar impacto na juventude e na comunidade. 

Quem estava envolvido no projeto? Houve a participação do governador? No caso, ele tem 

consciência desse    projeto            em       específico? 

 

Brasiliano: Tem, porque na época em que a gente foi lançar, eu estive com João Evangelista 

na casa dele, e a gente mostrou a metodologia, depois mandamos vários relatórios, várias 

filmagens, mostrando o programa que estava acontecendo. 

 

Flávio: Quem mais das autoridades políticas ou do meio político está envolvido no projeto? 

 

Brasiliano: A GPAC, Eleta Lins, Elias... Elias foi coordenador, não sei que função ele ocupa 

hoje. Aqui   você   vai   entender   a   lógica   de   como   funcionou   o    projeto.    (mostra    

algo) Como também nós temos uma coletânea que fala das nove edições. Eu sistematizei esse 

material com fotos, na época. E hoje, a Unidade de Programas Preventivos e Sociais, que já foi 

uma ideia nossa, de acrescentar o Juventude em Alerta, valorizando a vida através da 

reflexão, o jovem refletia   e  valorizava   mais    a vida. Aqui você vê todas as edições, também. 

 

 

Flávio:  Essas   edições   eram       anuais? 
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Brasiliano: Não, essas edições aconteceram entre 2007 e 2008. Porque elas aconteciam, o 

Ciranda completo, não era só o Juventude em Alerta. Pra você ver como começou: Ilha de Deus, 

começou lá, primeira edição, dia 25 de janeiro. Na época não tinha nem a logomarca, né. O 

governador tinha ido       na       Ilha        e        queria        uma        proposta        que        

iniciasse        por        aí. A gente foi, fez um levantamento de quantos jovens estavam na escola, 

fora da escola... 

Flávio:     O  senhor  possui  esse    levantamento,    ainda? 

 

Brasiliano:   Tenho.   Olha   os    banners,    está    vendo?    Não    tinham    nem    logomarca. 

Aí toda essa parte nós temos uma publicação que se chama a coletânea do Ciranda de 

Ações Preventivas. Aí você vê por completo, com as pesquisas que foram feitas nos fóruns... Eu 

posso, se você quiser e disponibilizar o email, pra você pegar aqui... Foi como se essa pesquisa 

servisse de norte para o diagnóstico da situação, nos espaços aonde passamos, as nove edições. 

Alto José do Pinho, olha... 22 de março de 2007. O Ciclo Pedagógico e a Trilha Educativa, já em 

outro momento. 

 

Flávio:    E    quais    outros    programas    estão    vinculados    ao    Juventude    em    Alerta? 

 

Brasiliano:: O PROERD. Tivemos o GPCA nas Comunidades... Tivemos a parte dos idosos 

também, cujo nome não lembro no momento. E tinha a DPMU, que era a Delegacia da Mulher 

na Comunidade. 

 

Flávio: Como é que funciona a cooperação com esses outros programas e articulação, porque 

não existe só o Juventude em Alerta que lida com os jovens, existe outros programas. Existe 

uma comunicação entre eles? Por exemplo, quinta-feira, Ratton estava dando aula pra gente e foi 

apresentado o Programa Atitude. 

 

Brasiliano: Certo, Atitude. Atitude já nasceu agora há pouco, na época ele ainda não 

existia. Exemplo: o Juventude e o Ciranda, eles vêm antes do Pacto. O Pacto começou lá pra 

abril, pra maio, com o Plano Estadual de Segurança. Antes disso, nós criamos essa metodologia, 

para que ela começasse a impulsionar, ouvir a juventude, nós possibilitando a entender como 

essa participação cidadã para nós que fazíamos a segurança pública. O Atitude, outros 
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programas que estão aí do governo, eles surgiram no final da primeira gestão pra essa gestão 

atual. O Atitude é um bom programa, não tenho dúvida. 

 

Flávio:    Então    nunca    foi    vinculado    diretamente    com    o    Pacto    pela    Vida,    não    é? 

 

Brasiliano: Não, nunca foi. 

 

Flávio:  Mas  houve  algum  tipo  de  conversação?  Alguma  forma  de  trabalho  coordenado? 

 

Brasiliano: É, conversar conversa. Sempre pensou-se em juntar o máximo possível de 

projetos dentro desse guarda-chuva que é o Ciranda. Aí em 2008 surgiu o Governo Presente. 

O Governo Presente, as primeiras reuniões fomos nós que participamos junto à primeira-dama, 

doutora Renata Campos,vários secretários, e um pouco da metodologia do que era o Ciranda, o 

que era o Juventude, a gente tentou inserir naquele momento, para que se concebesse a 

metodologia do governo presente, FAZIN. Que ele agora já passou por um processo de 

redesenho completamente diferente. Não é mais aquele primeiro governo presente. É como hoje, 

se você olhar a coletânea, olhar  essas imagens, você vai ver que o Juventude também não é mais 

aquele programa do início. Ele perdeu um       pouco      das   fases    da sua   metodologia. 

 

Flávio:  O         que         foi         que         mudou,         o         senhor         pode         dizer? 

 

Brasiliano: Não, não sei porque eu não acompanhei mais de perto, mas eu vejo que tem  a 

campanha Arma não é Brinquedo, é uma ação do Juventude em Alerta. Que na época eu estava lá 

e a gente botou isso pra funcionar. Com essa visão do que é o armamento e brinquedo. As oficinas 

de palestras, quem está fazendo hoje é o NUPREV. Porque na época que a gente escreveu o que 

era o NUPREV, qual o objetivo dele, procuramos integrar toda essa política preventiva dentro 

de uma estrutura territorial que pudesse aliviar um pouco aqui o facilitador preventivo. O 

policial, que estava na capital, na GPAC, não seria mais o executor. E não deve ser, ele deve 

ser a pessoa que coordena, que orienta. Quem iria executar seriam os operativos, lá na ponta, 

com o NUPREV. Por isso que se você pegar a NGA, que são as normas administrativas do 

NUPREV na época fui eu que escrevi, peguei contribuição de vários outros colegas de trabalho, 

ele diz que lá tá o estatuto da criança e do adolescente, lá tá a lei do enfrentamento ao uso de 

drogas, lá tá a lei do estatuto do idoso, lá tá a lei maria da penha, lá tem todos os mecanismos 
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que faz com que aquele policial tenha instrumentos pra conter aquela violência no território, ele 

tem de esta atento, ele tem de ser um policial diferenciado, porque ele trabalha com aqueles 

documentos normativos que impedem que aquela violência se prolifere naquele território, ele 

tem de está atento ao estatuto do adolescente, atento ao estatuto do idoso, atento as normais de 

enfrentamento e prevenção ao uso de drogas da “senade”, atento à lei Maria da penha e a 

outros instrumentos que ali ‘pode’ contribuir com o trabalho dele 

Brasiliano: Deixou de ser quem aqui fazia ação no caso tanto em recife quanto no interior pra 

ser ‘atrativo’ das NUPREV. O certo seria isso, não se está funcionando dessa forma 

Flávio: Isso é um tipo de avaliação do pessoal da ponta, se está certo, se está saindo como 

planejado, como vocês preparam esse pessoal pra ir pra lá ou como os ‘atrativos’ ou se tem um 

tipo de verificação pra ver se está saindo conforme planejado? 

Brasiliano: Na época nós fizemos uma capacitação que envolveu 800 policiais no estado todo 

e desses policiais nós identificamos aqueles que tinham mais habilidades para iniciar esse 

trabalho nos núcleos de prevenção à violência. Começou por Salgueiro, todos que estavam em 

salgueiro tinham passado por esse processo de curso, a cada mês na época nós fazíamos não só 

o monitoramento mas fazíamos uma avaliação de como estava a relação desse núcleo com os 

territórios e foi crescendo isso de 2008 até agora eu posso perceber isso porque a única forma 

que eu tenho de medir que os trabalhos estão sendo executados dentro das normais que foram 

pensadas e seus objetivos se eu tiver algo que me mostre que aquilo está acontecendo e através 

da “newsletter” que eu sempre recebo eu posso perceber que os trabalhos estão contínuos, eles 

não pararam, não sei a metodologia que cada coordenador aplica nesse novo prev ou dentro do 

programa que esse coordenador está a frente, não posso dizer isso mais direto porque depois 

de 2010 eu tive de vir pra esse trabalho mais macro que pensa em políticas de prevenções como 

um todo para governos locais, a parte da cooperação centralizada que envolve cinco governo, mas 

ai eu acredito que a coordenação de cada programa, tanto resgatando como o juventude como nos 

‘prevs’ com a expertise da equipe técnica da GPAC eles podem fazer uma comparação de como 

foi o inicio 2007 as novas edições, como foi em depois de 2010 e como foi agora em 2012 

porque ficam dois anos, não quatro anos, e agora a gente poderia avaliar os 4 anos depois, de 2010 

a 2014, 

No caso só a GPAC. 

 

É, tem condições de avaliar, a equipe técnica sabemos que tem condições de fazerem essa 

avaliação, porque todos estão lá ainda, menos eu. 
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Mas o programa continua ainda 

 

O programa continua, o gostoso foi isso, que quando ele foi concebido ele não foi concebido 

como apenas um projeto com começo, meio e fim, mas ele já tinha uma perspectiva de ser uma 

política pública. Não se transformou ainda porque falta ainda os técnicos enxergarem o que 

tem dentro dessa metodologia, mas de outra forma vimos que ramificações da proposta viraram 

política pública, no caso do governo presente, antes do ciranda, do juventude, do resgatando 

não existia governo presente, não tinha o Pacto ainda, começado todo esse processo que foi 

desenhado com a participação da sociedade num novo modelo de gestão que o governador 

queria todos os técnicos começaram a ter uma visão mais ampla de suas ações, se ela tava 

pontual, se era uma ação mais efetiva e que tipo de contribuição ela estava dando pra reduzir os 

índices de criminalidade, como eu posso medir isso? Qual a minha capacidade técnica para 

enxergar isso? Que instrumentos eu tenho? Isso eu acho que a gpac ela amadureceu muito, os 

técnicos que lá estão eles já tem condições de apresentar e acredito que com o apoio da 

universidade, da academia, com o apoio de vocês que estudam essa área da ciências políticas, 

das ciências sociais, vocês podem também ser um personagem muito importante nesta avaliação 

No caso ainda vai ter essa avaliação. Não sei, eu acho que a GPAC deve ter feito, ela deve 

saber algo sobre isso. 

 

Eu me limito mais a dizer que a forma como foi pensado a programa como todo, o Ciranda, os 

seus projetos que são os dois pilares desse guarda-chuva que foi o ciranda, o impacto que ele 

gerou nessas nove edições, porque as 9 edições elas saiam daqui completas, era uma semana de 

atividade, depois ainda tinha a continuidade porque o jovem passava por vários processos até 

chegar aqui na rota temática, ele não vinha pra rota temática se ele não entrasse pelo ciclo 

pedagógico, fosse pra trilha educativa e da trilha educativa ele saia pra roda cultural e uma 

roda temática. É tanto que quando nós pensamos em 24 e 25 de janeiro de 2007 lançado na Ilha 

de Deus meses depois a gente estava surpreso, que metodologia era essa? Que gerava tanto 

impacto, que gerava transformações, aonde que isso iria chegar. Eu ainda não obtive essa resposta 

porque em 2010 eu precisei pular para uma visão mais macro de como desenhar a política pública 

e garantir a sustentabilidade dela. 
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Flávio: Você poderia explicar o resultado, por exemplo, na Ilha de Deus, uma informação de 

como estaria lá, se houve impacto, sobre o que foi feito na época? 

 

Brasiliano: Houve uma grande transformação. 

 

Flávio: Mas e agora, e hoje? Não tem nenhuma ideia? 

 

Brasiliano: Hoje não sei se diretamente o GPAC fez, mas nós que trabalhos com monitoramento 

e avaliação de política pública você não perde o fio da semente lançada, você tem de fazer 

um segmento, esse segmento foi feito por nós, um pouco independente de observar se eu passei 24 

e 25 de janeiro de 2007 como está lá em 2012 ou 2013? E a gente Vê que ouve uma 

transformação, mas não foi só por causa da parte educativa dos projetos da SDS, isso ai foi 

trabalhado um desenvolvimento econômico e social para aquele território, houve investimentos 

em infraestrutura, na época era uma ponte de madeira, agora uma ponte fixa com blocos de 

cimento, as casas eram de taipa, hoje são de alvenaria, hoje já tem equipamentos públicos que 

vão agregar várias políticas públicas, porque lá trás varias secretarias e técnicos que ali tiveram 

eles projetaram que em 2013, 2014 a qualidade de vida dessas pessoas tivessem diferente. 

Flávio: Mas e os técnicos da juventude em alerta eles tem ainda? 

 

Brasiliano: É difícil. Quem sabe mais direto é a coordenação que ficou mais a frente do 

trabalho, eles podem dizer quantos técnicos eles têm a frente desse programa, eu não tenho 

como lhe responder essa parte. 

 

Flávio: E em questão das metas, no começo, como vocês a estipularam? Vocês se basearam 

em alguma coisa... 

 

Brasiliano: Sim, nós tínhamos um percentual no estado de Pernambuco, numa faixa etária entre 

14 e 21 anos, 16 aos 29 anos, fizemos um recorte nesse público, de 14 a 25 anos e percebemos 

que devíamos alcançar pelo menos 40% dessa população jovem. E isso foi feito. 

Que era o que estavam mais sujeitos a violência. 
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Isso, que estavam morrendo mais, mais fora das salas de aula para serem alfabetizados, 

precisavam de um acompanhamento público mais de perto ou de uma política pública. 

A ideia na época era formar formadores, formar jovens para que eles levassem a mensagem 

aos jovens, eu como policial, a minha equipe de policiais, nós não teríamos pernas, suficiente 

capacidade para chegar a todos os cantos do estado de PE, nós ainda atingimos uma boa 

quantidade de municípios. A gente saiu daqui e foi bater em Lagoa Grande, Santa Maria da 

Boa Vista, uma equipe de 15 pessoas, 10 faziam as oficinas e as palestras e 5 ficavam no apoio de 

armar a estrutura nas escolas pra que os facilitadores entrassem e executassem o trabalho. Isso 

ai a gente na época conseguiu. 

 

Flávio: Vocês se espelharam em outro projeto já existente aqui ou em outro estado ou tudo isso 

o senhor mesmo imaginou? 

 

Brasiliano: Hoje o governo se espelhou no nome, o governo federal tem um projeto que se 

chama juventude em alerta, agora pouco surgiu esse projeto no governo federal. 2004 quando eu 

cheguei na secretaria eu vim pra orientar a metodologia de um projeto que se chamava 

caravana da paz, caravana da paz tinha um pouco dessa metodologia, era um bloco único, mas 

tinha um pouco dessa metodologia que o juventude, que o ciranda executam. O que nós 

fizemos em 2007 quando o governador Eduardo Campos assumiu, foi aprimorar essa 

metodologia e ela não foi copiada de estado nenhum, ela simplesmente era um modelo de 

inovação social que estava sendo colocada a disposição de um governo local, no caso 

Pernambuco, e tudo baseado assim, esse jovem precisa estar informado, alerta. Juventude em 

Alerta. 

 

Flávio: 

Interessante. 

 

Brasiliano: E tudo baseado assim, esse jovem precisa estar informado, alerta – Juventude Alerta 

– esse jovem tem que entrar numa trilha pedagógica, num círculo pedagógico. Qual círculo 

pedagógico que eu, jovem vulnerável, preciso passar? Eu estou com debilidade na parte de 

formação de alfabetização, eu só fiz até a segunda série primária (por exemplo). Eu posso dentro 

do ciclo pedagógico oportunizar a educação de jovens e adultos pra eles. Como reforço da 
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educação de jovens e adultos eu preciso abrir um circulo de temas transversais, trabalhar a 

sexualidade, as drogas, as relações interpessoais e outras temáticas para ir trabalhando o 

desenvolvimento humano nele. Eu estou gerando oportunidade e desenvolvimento humano 

através de duas formas: levar informação e gerar um percurso para o jovem, que é o circulo 

pedagógico. Dentro do circulo pedagógico vou jogar ele numa trilha. Qual é a trilha? Ele precisa 

de educação de jovens e adultos, precisa de temas transversais, precisa de profissionalização, o 

que mais ele precisa? 

 

Flávio: Então isso tudo, no começo, fez muito sucesso e deu bem certo? 

 

Brasiliano: Sim, porque a gente seguiu as regras da metodologia. 

 

Flávio: Eu estava olhando os relatórios que tivemos acesso e constatei que em 2008 foi realmente 

o ano que o relatório estava mais completo em questão de dados e mais bem feito estruturalmente. 

Os outros anos a qualidade diminuiu e foram ficando mais gerais. 

 

Brasiliano: Eu também identifiquei isso e concordo. Você percebe que ele teve um auge de 

crescimento do programa e depois começou a decair. 

 

Flávio: Com relação à avaliação dos funcionários, vocês não tinham um sistema de avaliação, 

de cobrança ou de nível de comprometimento dos funcionários, não é? 

 

Brasiliano: Porque quando criamos a metodologia a levamos para discutir internamente com 

alguns técnicos. Na verdade não é uma pratica dos governos fazer um sistema de avaliação 

(risos). Eu propus na época fazer uma avaliação triangular, que é um mecanismo mais fácil 

e simples de mostrar a eles que tudo era possível e tudo migraria para que no futuro alguém 

viesse cobrar de nós por que não avaliamos ou por que não construímos um instrumento de 

avaliação. E isso está ocorrendo agora, muita gente quer avaliar esse processo todo e não 

consegue porque num certo momento começa a ficar sem conexão de informações. O banco de 

dados daquela época era um, não sei o de hoje, quem coordenava era eu, eu mesmo que 

desenhei a proposta. Eu sabia passo a passo e corrigia todos os erros. Aí fica mais fácil hoje, 

mesmo distante, saber se o programa está desenvolvendo naquele nível ideal ou se teve uma 

queda, como você citou. 
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Se eu fizer essa comparação vou perceber que teve uma queda, é visível. Passamos por três 

coordenações, foram três etapas completamente diferentes, oscilou muito o programa. Porque 

também isso vai muito de capacidade técnica e determinação técnica que quem está à frente de 

uma coordenação. Às vezes você pode ter o maior conhecimento (teórico) do mundo, mas 

quando for executar isso na prática vai ter dificuldade. Como também quem está lá na execução 

prática quando bater a teoria ele vai se perder, não vai saber. 

Uma preocupação constante na época era o planejamento. Havia uma preocupação mais 

intensa com essas questões. 

 

Flávio: Mas sempre partia do senhor no caso, não é O senhor que verificava o 

comprometimento dos funcionários, etc? 

 

Brasiliano: Sim, eu fiz esse trabalho na época. Como também hoje eu faço diferente. Estou aqui 

em Pernambuco, mas sei o que está ocorrendo na Itália, no Peru e no Uruguai (por exemplo) 

porque nós temos um monitoramento regional que a gente acompanha esses outros sócios, os 

outros atores que estão ligados ao projeto de Pernambuco. E medimos que nível de impacto que 

isso causou e quais as debilidades, porque a União Europeia disponibilizou os instrumentos de 

seguimento, de avaliação e de monitoramento deles e nos levou até lá pra nos dar o 

treinamento pra mostrar os caminhos que a gente deveria chegar pra identificar as debilidades e 

fazer as correções necessárias. Aí se você me perguntar, “e hoje, teria condições de voltar lá e 

fazer tudo de novo?”. Eu digo, “eu faria diferente, eu faria melhor”. 

 

Flávio: Faria como melhor? 

 

Brasiliano: Voltar e captar novos atores; formar esses atores com os novos instrumentos que 

nós temos e ir para o terreno e executar a metodologia do jeito que ela me mostrou que 

deveria ser. Porque se eu botar aqui no papel aqui o passo a passo (10 passos), tenho que cumprir 

no mínimo 8 pra ver os resultados. Se eu cumprir menos de 5 não funciona, tem que ser no 

mínimo 8 dos 10 pra que amanhã eu possa dizer quais foram as transformações reais que 

aconteceram com esse projeto. E posso lhe dizer mais: na época sabíamos que naquela escola A 

um jovem teve relações sexuais com irmã, porque aquilo tava acontecendo e aonde esse jovem 

foi encaminhando. O menino viu alguém pulando o murro da escola, foi saber por que e 
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estupraram-no dentro da escola num final de semana. Qual foi o trauma que aquele menino 

passou e como ele está hoje? Na época a gente sabia e ainda hoje sei, pela minha 

responsabilidade de gestão. Eu, como educador e policial, se cair uma demanda dessa na minha 

mão, não posso guardar isso pra mim. Eu tenho que canalizar para os órgãos competentes que 

possam trazer uma solução para o sofrimento da vítima ou tomar uma atitude diante daquele 

agressor. E isso no período a gente fazia. Agora você só vai vê isso nas novas edições, tente focar 

o que aconteceu nessas novas edições e o porquê não aconteceu depois. Aí você chega a um 

resultado. 

 

Flávio: Mudando de questão agora. Como funcionava o orçamento de vocês? 

 

Brasiliano: Na época, se trabalhou sempre com o orçamento geral previsto pela GPAC. Por 

exemplo, diárias, já tinha aquele “X” de diárias. Existia um planejamento feito entre o GPAC com 

a SUTEC. Dentro desse planejamento orçamentário a gente distribuía, o que não tinha era 

diretamente direcionado para o programa “A” ou o projeto “B”. Esse orçamento direcionado para 

o projeto não existia, existia o orçamento da gerencia como um todo. A partir daí a gestão tinha 

que fazer a distribuição adequada para atender a demanda e a necessidade da execução. Não tinha 

outra forma. Por isso que a gente também observa algumas quedas no controle da informação, 

porque se eu não tenho orçamento como é que eu vou gerar informação de qualidade? Se eu 

tenho orçamento eu gero se eu não tenho a informação fica um pouco perdida. 

 

Flávio:Em relação aos resultados alcançados, algumas metas foram superadas, outras não, a que 

você explica o pouco sucesso de algumas? Por exemplo a não execução dos fóruns sociais. 

 

Brasiliano:Essa parte foi a primeira situação que o programa como um todo perdeu os 

fóruns sociais, que era ouvir a comunidade pra direcionar as atividades. Pra você ver, essa 

logomarca da Ciranda a do Juventude, Resgatando, também foi um outro momento de 

convencimento ao governo, pq eles queriam mudar a logomarca e eu disse ‘olhe, gente se vocês 

mexerem nesses cinco elementos da natureza, pode ser que o impacto espertado e desejado 

pelo governo não seja alcançado’. Então eles deixaram como estava, porque a ideia é você 

acreditar nas mensagens transformadoras, e ai o que é que acontece; quando você olha lá 

porque o fórum social preventivo ele não aparece mais. É porque nas 9 edições anteriores já foram 

feitas. 
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Flávio: Mas esses dados não são de 2008? E porque tem 0 realizadas? 

Brasiliano: São as 9 edições, houveram os fóruns, em 2008 foi quando houve o “Governo 

Presente” ai não houveram mais fóruns. Esses nove ocorreram entre janeiro de 2007 e março 

2008. A partir dai você começa a ver uma queda nesses números, mas porque a partir dai você 

já esta providenciando a descentralização, surgiu o NUPREV, com essa descentralização você 

perdia toda aquela dinâmica de trabalho na qual você executava, dava o seguimento, 

planejava e fazia o monitoramento. Foi descentralizado para ter mais força, animo e 

coordenar e supervisionar os trabalhos. Hoje se você chamar e disser: “vamos executar um 

juventude em alerta!” você tem que mobilizar outros atores, porque nos fazíamos isso também, a 

gente levava o SEMIT, GPCA, IMUD os idosos. 

 

Flávio: Falando sobre os atores, quais são eles? Ouve a participação de alguma outra secretaria? 

 

Brasiliano: A educação se envolveu, abrindo o espaço das escolas, os professores também 

participavam, dentro do instrumento da metodologia ciclo-pedagogico tinha um momento que 

se chamava “presença pedagógica”, esse momento era só com os professores, um facilitador 

nosso orientava os professores para que eles ficasse atentos a partir do momento que nós 

estávamos implantando o sistema naquela escola o que ia ter de resultado lá na frente, fazendo 

novos atores. Um outro instrumento que surgiu do Juventude em Alerta foi os fóruns 

preventivos, os fóruns preventivos da juventude nos testamos Araripina e Trindade com dois 

fóruns e vimos que o modelo era replicado, depois a Secretaria da Segurança criou um fórum da 

Juventude e Segurança Pública, mais amplo. E agente tinha um modelo próprio dentro do 

Juventude em alerta, como também nós tínhamos o instrumento dentro da metodologia 

chamados “reeditores sociais”, para os “reeditores sociais” você pegava vinte jovens de uma 

escola e identificava que eles tinham uma capacidade diferenciada e torna-los multiplicadores da 

policia, reformando essa rede jovens e com eles obtendo outros resultados: identificar jovens em 

conflitos, jovens com distúrbios ou comportamentos inadequados. Você identificava através dos 

professores, com a presença pedagógica, quais as debilidades que as escolas tinham para você 

fazer a prevenção dos conflitos internos na escola, quer dizer, o banco de informações, era, é 

muito rico; agora, um hábito que ainda não foi adquirido dentro dos espaços de governo é o 

sistematizar. E na época nos sistematizamos com muita dificuldade, e se você vir as nove edições, 

que devem estar la na GPAC, porque quando eu sai da GPAC eu passei um documento onde 
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todos esses documentos, vídeos e todas as coisas mais ficaram lá, chama coletânea das nove 

edições; ai se você vir você entende toda essa lógica de como funcionou, porque teve pesquisa, 

porque teve diagnostico, quem estava, quem não estava. 

Flávio: Quais foram os problemas que você encontrou desde o começo e ate o momento em 

que você se afastou do projeto? 

 

Brasiliano: Os problemas maiores identificados era essa falta de preparo técnico na questão 

do planejamento do segmento e no monitoramento e avaliação. Identificado tudo isso, íamos para 

uma segunda debilidade que era a questão orçamentária especifica para cada projeto, o terceiro era 

como trazes esse novos atores de outros setores operativos das secretarias para executar. 

 

 

 

APENDICE B - Entrevista realizada com a senhora Eleta, que trabalha no projeto há cinco anos 

 

Flávio Henrique: Como foi a relação do Juventude com o 

NUPREV? 

 

Eleta: Tudo começou em 2008, que foi um ano bem difícil de ação, até porque em 2008 uma 

série de convênios começou a ser desempenhados, um deles foi o NUPREV. A idéia dos 

núcleos de prevenção, a ideia inicial deles é que eles deveriam descentralizar as ações da GPAC, 

no convênio foram estruturados cinco núcleos, um em cada região geopolítica onde eles 

deveriam executar aquelas ações que aqui a GPAC desenvolvia na capital. O que acontece é 

que muitas das ações feitas pelo Juventude no interior ao longo de 2008 passaram a ser 

desempenhadas pelo NUPREV. O que causou o problema de saber quem de fato desempenhou as 

ações. 

A partir dos relatórios de 2009 a gente vê o NUPREV existindo, que é outro problema que 

eu atribuo a uma questão de gestão, porque se o NUPREV é apenas a descentralização ele não 

deveria ter dados, porque ele não é um projeto na perspectiva de noção desenvolvida, ou seja, o 

NUPREV executa o Juventude, então os dados deveriam ser Juventude e não NUPREV. Os 

NUPREV’s ao longo do tempo foram ganhando identidade e foram ganhando autonomia a ponto 

de começarem a fazer ações que não tinham nada a ver com o Juventude ou com outro projeto 
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e começaram a ter estatisticamente seus números e suas metas. É uma coisa boa se isso não 

tivesse implicado diretamente nas questões do Juventude. 

(O juventude) perdeu a efetividade e o NUPREV foi que meio que passou a ter autonomia, 

deixou de ser estrutura para se um programa. 

Começaram a fazer ações que o Juventude fazia: palestras, focos temáticos, campanhas, fóruns, 

só que agora ninguém quer dizer que é Juventude. E a bandeira do projeto é levantada, outro 

problema. Só que o que acontece é que como o meu processo é um processo cultural, muita 

dessa autonomia foi dada naquele contexto, só que é aquela coisa: as ações e os resultados que a 

gente colhe não são de um ano pra outro, ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, temos uma 

dificuldade gigante como ocorre o processo cultural do NUPREV e essa questão da identidade e 

da autonomia.  Então hoje a gente tem uma coordenação que cuida dos NUPREV’s. Essa 

coordenação tenta estabelecer normas, os NUPREV’s não obedecem e a gestão não faz nenhum 

tipo de ação pra reverter esse quadro. Flávio: Então é uma interferência de gestão? 

Eleta: Na verdade o que deveria ser no plano efetivo, um planejamento único e esse planejamento 

a partir de uma coordenação ser executado pelos núcleos na ponta, quando isso vai pra prática a 

gente tem uma série de dificuldades com isso. Então o NUPREV hoje executa uma série de 

ações por conta própria, a gente aqui monitora dados, ou seja, a gente tem um banco de dados que 

a gente vai controlando quando e onde as coisas estão acontecendo, o quantitativo, mas diria que 

não tem, ou tem muita dificuldade, de impor, de definir alguma meta, alguma ação. É o 

NUPREV, não o Juventude, mas automaticamente os números do Juventude reduziram por 

conta desse fator. Por exemplo, 2008 e 2009, os núcleos foram implantados, um primeiro 

momento, além da questão do NUPREV, o Juventude aos poucos foi perdendo a equipe, a gente 

tinha uma equipe e com o passar do tempo a gente foi perdendo membros e essa estrutura não foi 

sendo reposta, que também é outra dificuldade. 

O NUPREV já executava ações, se já existia a ideia de descentralizar as ações, então se o 

Juventude virar NUPREV o importante é que as ações corram bem. O NUPREV absorveu e 

o Juventude morreu. 

O Juventude em Alerta na perspectiva do gestor, ele existe. Não sei como, mas existe, na cabeça 

do meu chefe existe. Não tem ninguém locado nesse projeto, o projeto não desempenha ação 

nenhuma, mas existe. A gente não tem nada concreto de Juventude hoje. Quando vocês 

chegaram que eu apresentei o projeto, vocês disseram que iam falar do Juventude, é um 
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projeto que ao longo do tempo tinha um foco e esse foco sofreu uma série de mutações, porque 

não havia nada estruturado dizendo o que era o projeto. O programa ficou sem identidade. 

Desde o início ele sofreu uma série de mutações e essas mutações que foram ocorrendo 

não garantiam uma identidade do projeto. Então você tem uma ideia inicial que vem de um tempo 

mais atrás, antes de 2007, na gestão anterior, existia um projeto chamado Caravana da Paz, era 

mais ou menos o que o Juventude faz, um grupo ia ao município fazer palestras, eventos de 

divulgação, etc. Era o Caravana da Paz, a estrutura. Mudou a gestão, mudou de nome, a estrutura 

é bem parecida de caravanas, viagens, palestras. Ou seja, mudou o nome devido à mudança da 

gestão, a metodologia segue, mas não foi estruturada como projeto. Vai mudando gestores, a 

cada novo gestor tem uma nova ideia, ninguém diz que a ideia é errada. 

Flávio: Então o Juventude em Alerta mais parece um programa talvez mutante, uma coisa que 

as pessoas pegam e fazem o que quiserem. Essa ideia, essa iniciativa de Damásio, seu chefe, e de 

que “dá pra fazer isso, agora bora fazer isso, vamos pegar e fazer isso” se for viável, nada impede, 

mas não é o ideal, não é o projeto. Como que eu afirmo que não um projeto? 

Eleta: Porque não está estruturado, não tem estrutura. 

Por exemplo, chega um novo pessoal propondo “vamos fazer o Criancinha Feliz” “vamos levar 

as crianças pro Zoológico de Dois Irmãos”. Deixou um espaço aberto, mas sem haver 

capacidade de ser verificado, de ser avaliado, de ser melhorado, virou uma coisa “de bolo”, uma 

coisa que você faz de qualquer jeito, ninguém para questionar, porque não há um parâmetro. Por 

isso que a minha ideia, quando a gente começou a conversar, é de que a gente precisa de um 

projeto, porque na hora que eu tiver um projeto vou ter parâmetro pra seguir, e vou defender a 

idéia do meu projeto. 

Flávio: Exatamente é isso que verifiquei no Juventude em Alerta: atividades pontuais, isoladas, 

que não se tratam bem de uma ação, mas de uma coisa solta. 

Eleta: Isso eu estou aqui, esse é o meu quinto ano, logo quando eu cheguei pra entender 

esse projeto foi um grande desafio. Principalmente quando a gente vem com a estrutura de 

formação da academia que você entende de um projeto: meta, objetivo, tem finalidade, tem 

razão de existir, e quando você chega aqui e vê um negócio “cada um atirando pra um lado sem 

saber exatamente o porquê” é complicado. E eu tenho uma série de deficiências nesse contexto 

porque eu acho metodologia uma coisa extremamente complexa, extremamente. 
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A CONCEPÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NO PROGRAMA NACIONAL DE 

DIREITOS HUMANOS III 
 

Thaynara da Silva Mendonça1 

Verônica Teixeira Marques2 

 Samyle Regina Matos Oliveira3
 

 

RESUMO 
O Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH contribuiu, desde a sua criação (1996), 

para a sistematização das demandas de toda a sociedade brasileira com relação aos Direitos 

Humanos. A partir desse plano foi possível identificar alternativas para a solução de problemas 

estruturais, subsidiando a formulação e implementação de políticas públicas, além de fomentar a 

criação de programas e órgãos estaduais criados a fim de garantir o respeito aos Direitos 

Humanos. Pode-se dizer também que com o PNDH ocorreu a ampliação da participação do 

Brasil nos sistemas global e regional de promoção e proteção dos direitos humanos, por meio 

da continuidade da política de adesão a pactos e convenções internacionais de direitos humanos 

e de plena inserção do País no sistema interamericano. Hoje, o Brasil já ratificou o PNDH III, 

aprovado pelo decreto Nº 7.177 em de 12 de maio de 2010, que apresenta as bases de uma 

Política de Estado para os Direitos Humanos, e inclusive, foram as resoluções aprovadas na 

11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, (2008) que compuseram a base do terceiro 

PNDH, juntamente com as propostas aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas, 

promovidas desde 2003. O resultado disso foi um amplo debate democrático sobre as políticas 

públicas. Entretanto, como o marco teórico e ideológico dos direitos humanos convive desde 

sua gênese com uma pluralidade de perspectivas, desde sua concepção mais clássica 

sustentada na perspectiva do universalismo, pressuposto do sujeito universal (BOBBIO, 2004), 

até as perspectivas que lidam com as diferenças, como os autores Boaventura de Souza 

Santos (1997), Herrera Flores (2009) e David Sanchez Rubio (2010), este artigo discute o 

PNDH III buscando verificar qual concepção de direitos humanos caracteriza a definição dessa 

política pública nacional. É esse antagonismo de posições sobre direitos humanos, fortemente 

influenciadas por contextos ideológicos, que permite questionar, no PNDH III, quais as 

ideologias que referendam esse Programa e quais as teorias que o mesmo programa implementa. 

 

Palavras – Chave: Programa Nacional de Direitos Humanos. PNDH. Direitos Humanos. 
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I- Introdução 
 

 

 

A implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 representa um 

fortalecimento da democracia brasileira. “Não apenas democracia política e institucional, grande 

anseio popular que a Constituição de 1988 já materializou, mas também democracia no que diz 

respeito à igualdade econômica e social” (SILVA, s/d ) A pesquisa desenvolvida sobre o PNDH 

teve como objetivo analisar o Documento do PNDH-3, e seu papel nas políticas públicas de 

proteção aos direitos humanos. Para isso, o estudo embasou-se no método de revisão bibliográfica 

e documental. 

O PNDH-3 incorpora, portanto, resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e 

propostas aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas, promovidas desde 2003 – 

segurança alimentar, educação, saúde, habitação, igualdade racial, direitos da mulher, juventude, 

crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, meio ambiente etc –, refletindo um 

amplo debate democrático sobre as políticas públicas dessa área. 

Os principais problemas detectados sobre a temática estão relacionados à criação de uma política 

pública estrutural e articulada sobre os direitos humanos, a qual sofreu diversos problemas, tais 

como cortes em seus programas e falta de atualização face aos novos desafios enfrentados pela 

sociedade brasileira. Contudo, apesar desses entraves, é inegável que a construção do terceiro 

PNDH, a partir da 11ª Conferência Nacional, contribuiu  muito  para  o  avanço  do  programa,  

principalmente  porque  permitiu  a incorporação de uma série de desafios do cenário atual dos 

direitos humanos no Brasil. Os resultados das análises dos documentos permitiram inferir que o 

PNDH-3 representa um verdadeiro roteiro para que sejam consolidados os alicerces da democracia. 

Além disso, é um mecanismo de fortalecimento do diálogo permanente entre Estado e 

sociedade civil, bem como enaltece a transparência em todas as esferas de governo, 

priorizando a inserção dos Direitos Humanos nas políticas internas e nas relações 

internacionais. Por conseguinte, e não menos importante, o PNDH-3 promove a estruturação do 

pacto federativo, a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais; opção clara pelo desenvolvimento 

sustentável; respeito à diversidade; combate às desigualdades e erradicação da fome e da 

extrema pobreza, preceitos da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Nesse sentido, o 
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programa, assimila demandas crescentes da sociedade e incorpora elementos dos tratados 

internacionais mais recentes, seja do sistema ONU, seja da OEA. 

 

 

 

 

II-  A Constituição de 1988 e a consolidação dos Direitos 
Humanos 

 

 

 

O contexto de garantia de direitos humanos fundamentados na cidadania e a consolidação da 

democracia política no país foram marcados, nos últimos vinte anos, pelas lutas sociais e 

conquista da chamada “Constituição Cidadã”. A Constituição Federal de 1988, ao marcar o início 

de uma nova ordem democrática, incorporando os direitos estabelecidos na Declaração de 1948, 

estabeleceu a dignidade da pessoa humana como um dos princípios básicos da estrutura 

constitucional brasileira, ou seja, como fundamento maior da construção do Estado Moderno 

(BRASIL, 1988). 

 

Nas palavras de Adorno (2010, p.5). 

 

 

Durante a transição para a democracia no Brasil (1979/1988) e por quase 

duas décadas, temas de direitos humanos suscitavam reações depreciativas, 

freqüentemente associadas, pela opinião pública, a defesa dos direitos de 

bandidos, a utopia de militantes que imaginavam uma sociedade despida de 

violência e de graves violações de direitos humanos ou ainda a sede de 

vingança por parte de quem havia sido perseguido pela ditadura militar. 

 

 

A Carta Magna brasileira busca prover a implementação dos Direitos Humanos e 

Fundamentais, como também o fortalecimento da democracia participativa. A Constituição 

Cidadã de 1988 instituiu em seu arcabouço diversos instrumentos e garantias que visam 

fortalecer o Estado Democrático de Direito e os cidadãos são agentes diretos para fazer valer 

o exercício da democracia. Eles “são concebidos idealmente não apenas como destinatários das 
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normas jurídicas e decisões do Estado, mas também como seus co-autores, na medida em que 

lhes é assegurada a possibilidade de participarem do seu processo de elaboração” (SARMENTO, 

2010, p. 184). 

Marques & Matos (2011) chamam a atenção para o debate a respeito da democracia na 

teoria política contemporânea. Para os autores, um de seus alicerces é a discussão sobre a 

garantia institucional referir-se à necessidade de que haja ampla participação “(...) no 

processo de deliberação pública, especificamente daqueles que serão afetados pelas decisões 

que serão tomadas” (2011, p.330). Os autores também discutem sobre a efetividade de garantias 

legais que proporcionem a participação, provocando a reflexão sobre essa participação ser “um 

procedimento institucionalizado e garantido constitucionalmente” ou “uma utopia na perspectiva 

de que ainda há grandes distâncias entre a lei e sua efetiva aplicação” (Idem). No artigo 

intitulado “Participação como controle social: direito ou utopia?” Marques & Matos apresentam 

os institutos legais brasileiros que definem a participação como direito do cidadão e da sociedade 

e um dever do Estado enquanto promotor dessa participação (Ibidem). 

José Joaquim Gomes Canotilho (2008) faz menção a proposta formulada por R. Alexy (1986) 

quando fala da noção de uma posição jurídico-prestacional. Essa proposta reforça que os direitos 

albergados nas Constituições não devem ser uma garantia deixada a mercê unicamente das 

maiorias parlamentares. Dessa forma, as Conferências representam de modo significativo a 

noção de uma posição jurídico-prestacional, em que há uma intervenção ativa da sociedade, na 

fiscalização e participação do processo de solidificação do Estado Democrático de Direito. 

Historicamente falando, a Declaração dos Direitos do Homem surgiu no final do século XVIII, e 

como ressaltou Hannah Arendt (1979), esse marco independia dos costumes históricos de 

valorização de pequenas camadas sociais, representando a liberdade do homem a toda espécie de 

tutela que já o havia atingido anteriormente. 

Diante da ruptura desses direitos advinda com as barbáries e atrocidades do totalitarismo e 

dos estragos da segunda guerra mundial, surge nesse contexto a Organização das Nações 

Unidas, em 24 de outubro de 1945, um acordo internacional assinado por cerca de 50 países 

que definiram como meta comum a todos a garantia da paz e da segurança mundial, do 

desenvolvimento social coletivo e dos Direitos Humanos, de modo a se buscar a reconstrução 

dos direitos sociais no período pós- guerra, procurando assim garantir a existência dos 

direitos sociais fundamentais para uma vida humana digna. 



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 178 

Cerca de três anos depois, em 1948, surgiu a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, 

como uma maneira mais objetiva e eficaz de promover a proteção dos Direitos Humanos. 

A importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos é inquestionável. 

Ela abrangeu uma ampla variedade de direitos humanos, tais como direito à 

vida, direito à integridade, liberdade de expressão e informação e direitos 

políticos. (RAMOS, 1993, p 4) 

 

Apesar de representar um novo horizonte na garantia dos direitos humanos, essa 

declaração, ainda não previa a punição para os Estados que não garantissem a proteção dos 

direitos fundamentais para uma vida digna, pelo fato de que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos foi uma resolução omitida pela Assembleia Geral das Organizações Unidas, ou 

seja, um documento com caráter de sugestão jurídica não- vinculante. 

[...] não havia uma real obrigatoriedade do cumprimento da Declaração, uma 

vez que a motivação para tal observância viria da “compreensão comum 

desses direitos e liberdades”. Em outras palavras, cabia aos Estados respeitar 

o que continha na Declaração, porém o desacato da mesma não implicaria em 

sanções. (PORTELA, 2011, pp. 646-647) 

 

Contudo, verifica-se que se tratava de um momento de valorização da vontade racional 

do homem, valorização da sua dignidade e da sua capacidade de regular suas próprias leis. 

“Acrescido a isso se tem a concepção kantiana da dignidade da pessoa em que se valoriza o ser 

humano e a busca de sua felicidade, em diversos níveis, tanto individual quanto coletivo.” 

(MONTENEGRO, 2011, p 4). Não há como garantir a liberdade humana de ser feliz sem 

garantir anteriormente a sua emancipação social. 

 

 

III- Aspectos Históricos do Plano Nacional de Direitos Humanos 
 

 

 

A partir da consolidação dos Direitos Humanos, por meio das lutas pela proteção da dignidade 

humana se tornou um dever dos Estados Soberanos defender tais direitos. 

Considerando-se que a proteção dos direitos fundamentais deve ser regional e global, no Brasil 

não foi diferente. Com isso, o reconhecimento tanto da sua importância, quanto da sua 
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necessidade de garantia e proteção vieram juntos. "Não há como conciliar democracia com as 

sérias injustiças sociais, as formas variadas de exclusão e as violações reiteradas aos direitos 

humanos que ocorrem em nosso país." (BRASIL, 1996, p 3) 

A dignidade humana é de universal, fundamental e incontestável importância. 

 

 

 

Os Direitos Humanos são direitos fundamentais do ser humano. Sem eles, o 

ser humano não consegue participar plenamente da vida em sociedade. Os 

Direitos Humanos são um conjunto de leis, vantagens e prerrogativas que devem 

ser reconhecidos como essência pura pelo ser humano para que este possa ter 

uma vida digna, ou seja, não ser inferior ou superior aos outros seres 

humanos porque é de diferente raça, de diferente sexo ou etnia, de diferente 

religião, etc. Os Direitos Humanos são importantes para que viver em 

sociedade não se torne um caos. São importantes para a manutenção da 

Paz. Os Direitos Humanos são um conjunto de regras pelas quais o Estado e 

todos oscidadãos a ele pertencentes devem respeitar e obedecer. 

(CARVALHO, 2008, p 6) 

 

Na sua condição de fundamental, a dignidade e a vida digna é um direito que deve ser 

assegurado a todos independente de cor, raça, sexo ou qualquer outra diferença. 

 

 

Os Direitos Humanos são os direitos de todos e devem ser protegidos em todos 

Estados e nações. Os assassinatos, as chacinas, o extermínio, os seqüestros, o 

crime organizado, o tráfico de drogas e as mortes no trânsito não podem ser 

consideradas normais, especialmente em um Estado e em uma sociedade que se 

desejam modernos e democráticos. É preciso dizer não à banalização da 

violência e proteger a existência humana. [...] Direitos humanos são os direitos 

fundamentais de todas as pessoas, sejam elas mulheres, negros, homossexuais, 

índios, idosos, pessoas portadoras de deficiências, populações de fronteiras, 
estrangeiros e emigrantes, refugiados, portadores de HIV positivo, crianças e 

adolescentes, policiais, presos, despossuídos e os que têm acesso a riqueza. 

Todos, enquanto pessoas, devem ser respeitados e sua integridade física 

protegida e assegurada. (BRASIL, 1996, p 3) 

 

 

A primeira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos surge em 13 de maio de 1996, 

pelo Decreto Presidencial n° 1.904 como um fruto da Conferência de Viena de 1993 e do plano 

de ação que deveria ser adotado e aceito pelos presentes, onde por uma sugestão da Austrália 

afirmou-se que cada país envolvido com a Conferência deveria criar um programa nacional 
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voltado para as políticas públicas e os Direitos Humanos para que dessa maneira a proteção 

destes direitos fundamentais fossem estimuladas e asseguradas. 

O PNDH surge de maneira a se constituir em uma ferramenta de apoio e referência para a 

sociedade civil no processo de monitoramento das políticas públicas voltadas para a prevenção 

e garantia dos Direitos Humanos no Brasil. O PNDH-I nas suas 228 propostas de ações buscava 

defender basicamente os direitos civis e foi bastante criticado por não ser objetivo e focado nas 

suas propostas e pela dificuldade na inclusão das propostas de ação no planejamento orçamentário 

do Brasil. 

 

 

Não havia no PNDH I mecanismos de incorporação das propostas de ação 

previstas no programa nos instrumentos de planejamento e orçamento do 

Estado brasileiro. Além disso, a maioria das propostas se colocava de maneira 

pouco afirmativa, genéricas, no sentido de apoiar, estimular, incentivar. 

(CICONELLO, s/d) 

 

Diante desse novo dever do Estado começaram a surgir conferências nacionais e internacionais 

para discutir os principais problemas sociais como os altos índices de violência, de 

criminalidade, de desemprego, de desigualdade racial, falha nos serviços públicos, entre outros. 

Esses encontros resultaram na edição do PNDH, e em 2001 as conferências se voltaram 

principalmente para a discussão e construção do PNDH-II, que foi apresentado pelo Decreto 

Presidencial n° 4.229 de 13 de maio de 2002. No PNDH-II já se incluíam diretrizes de 

acompanhamento e monitoramento social e a preocupação com a garantia não somente dos 

direitos civis, como também dos direitos sociais, culturais e econômicos. 

O Programa Nacional de Direitos Humanos, que já se encontra na sua terceira edição, 

contribuiu bastante para o desenvolvimento do próprio programa e serve principalmente para 

confirmar a busca e luta do Brasil por uma sociedade mais justa, igualitária e humana. Segundo 

Luís Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil durante o período de realização da 11° Conferência 

Nacional dos Direitos Humanos que culminou na aprovação do PNDH-3, o programa revigora a 

democracia brasileira, principalmente por prezar pela igualdade de direitos das classes econômicas 

e sociais. 

Ao assinar o decreto presidencial que institui o terceiro Programa Nacional 

de Direitos Humanos – PNDH-3, reafirmo que o Brasil fez uma opção 

definitiva pelo fortalecimento da democracia. Não apenas democracia política e 
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institucional, grande anseio popular que a Constituição de 1988 já materializou, 

mas democracia também no que diz respeito à igualdade econômica e social. 

(SILVA, 2010, p 11) 

 

Seguindo tais objetivos, o PNDH-3 visa um fortalecimento na transparência da relação entre 

governo e sociedade civil, para que dessa maneira, clara e objetiva, os direitos humanos 

venham mostrando-se cada vez mais presentes nas políticas públicas. 

 

 

IV-  Caracterização do PNDH-III 

 

 

 

O PNDH-III é um guia de ações, fruto de uma enorme aliança entre governo e sociedade, 

considerando que “foram realizados debates em todos os 27 estados da Federação, com mais 

de 14 mil participantes” (CICONELLO, 2010, p 3) e que tem por função orientar e instigar 

tanto governantes quanto sociedade civil na criação e na execução de políticas públicas. 

O PNDH-3 representa um verdadeiro roteiro para seguirmos consolidando os 

alicerces desse edifício democrático: diálogo permanente entre Estado e 

sociedade civil; transparência em todas as esferas de governo; primazia dos 

Direitos Humanos nas políticas internas e nas relações internacionais; caráter 

laico do Estado; fortalecimento do pacto federativo; universalidade, 

indivisibilidade e interdependência  dos  direitos  civis,  políticos,  econômicos,  

sociais, culturais e ambientais; opção clara pelo desenvolvimento sustentável; 

respeito à diversidade; combate às desigualdades; erradicação da fome e da 

extrema pobreza. (SILVA, 2010, p 11) 

 

Para tanto, o Programa se estrutura em seis eixos orientadores onde em cada eixo orientador 

se destaca diretrizes, resultando em um total de vinte e cinco diretrizes, e objetivos com uma 

série de metas de ações programáticas a se cumprir, sendo que cada ação conta com a 

indicação de responsáveis e parceiros, para que assim de maneira clara e focada de fato se 

consiga efetivar os direitos humanos e combater ou ao menos amenizar as diferenças sociais. 

O primeiro eixo orientador do programa, denominado como “Interação Democrática entre Estado 

e Sociedade Civil”, e como seu tema já diz visa uma maior interação entre sociedade civil e o 

Estado, de modo que essa interação venha a contribuir para a elaboração de novas políticas 

públicas adequadas para as necessidades específicas da sociedade, visando também à amplitude 
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do acesso à informação, principalmente no que diz respeito à informação sobre Direitos e 

Garantias que são consideradas como fundamentais para a vida digna de qualquer ser 

humano, sendo assim os efeitos dessa maior interação entre Estado e sociedade civil 

contribuirá para uma fortificação da democracia brasileira. 

O eixo dois, denominado como “Desenvolvimento e Direitos Humanos”, busca uma maior 

efetivação dos Direitos Humanos, apostando na ideia de que não basta apenas que esses 

direitos existam sendo necessária também a existência de garantias que certifiquem a sua 

efetivação, sendo assim o eixo dois do PNDH-3 visa à valorização do homem sem ignorar o meio 

em que vive, buscando então simultaneamente a valorização do desenvolvimento sustentável e 

de um meio ambiente equilibrado. Percebe-se ao analisar o segundo eixo do PNDH-3 e suas 

diretrizes que o meio ambiente é apenas objeto de direitos, já que a valorização e proteção dos 

Direitos Ambientais ocorrem pelo fato do meio ambiente sadio ser considerado como 

indispensável para o homem e para as futuras gerações que também são sujeitos de direitos. 

O terceiro eixo do PNDH-3, que possui o seguinte tema “Universalizar Direitos em um Contexto 

de Desigualdades” tem por objetivo a universalização para que desse modo possa se efetivar a 

cidadania plena. Nesse eixo percebe-se claramente a concordância do programa com as ideias 

defendidas pela Teoria Tradicional dos Direitos Humanos, principalmente ao observar o eixo 7 

que visa a garantia universal dos DH, de modo indivisível e interdependente. A partir dessa 

análise acerca do eixo três pode-se perceber também que ocorreu um “choque” entre as ideias 

previamente definidas no PNDH-3, já que na Diretriz 9, que se encontra no terceiro eixo 

orientador, havia a ação programática com a seguinte redação “apoiar a aprovação do projeto de 

lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus 

corpos”, ao buscar defender a ideia de descriminalização do aborto o PNDH-3 está retirando todos 

os direitos do nascituro que apesar de não possuírem personalidade possui direitos assegurados 

pelo Código Civil, que defende a ideia de que o nascituro deve ser totalmente amparado no ventre 

materno para que assim possa adquirir seus direitos personalíssimos, e pelo Código Penal, que ao 

criminalizar o aborto deixa salvo os direitos do nascituro. 

O eixo quatro, denominado “Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência” tem 

por objetivo a criação de políticas públicas que visem o combate a qualquer tipo de tortura, 

de violência, principalmente a carcerária, o eixo visa uma modernização nas sentenças ao 

defender a aplicação de penas alternativas, no entanto sem esquecer a necessidade de melhoria 

nas penitenciarias, visando também uma modernização na segurança pública e principalmente a 

sua democratização, considerando que numa tentativa persistente de se erradicar a violência e  a 



GT: Políticas Públicas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013  Página 183 

criminalidade o ponto mais importante seria a democratização, já que até no dia a dia percebe-

se que parcelas humildes da sociedade são totalmente carentes de segurança pública, o que 

justifica o fato dos índices de violência e criminalidade serem mais frequentes nessas regiões. 

O quinto eixo do programa, intitulado como “Educação e Cultura em Direitos Humanos” tem 

por objetivo principal o esclarecimento da população acerca dos seus direitos, já que boa parte 

desconhece a existência desses direitos, de modo a visar que ocorra simultaneamente com esse 

acesso à informação um fortalecimento dos princípios e da pratica dos Direitos Humanos. 

O ultimo eixo orientador, o sexto, é denominado “Direito à Memória e à Verdade” e considera o 

reconhecimento da memória como dever do Estado, já que considera a preservação da 

memória histórica como estritamente necessária para a construção da história real do país e do seu 

povo. 

 

 

V- Influências teóricas dos Direitos Humanos na construção do PNDH-III 

Na intenção da promoção, preservação e garantia dos ideais estabelecidos pelos direitos humanos 

e na busca pela garantia do bem estar social, de modo a se conseguir a paz mundial tão 

vislumbrada a partir da efetivação desses direitos sociais fundamentais, o direitos humanos 

possuem a característica específica de estar em constantes processos de lutas de construção e 

reconstrução. 

Herrera Flores (2009, p.26) propõe uma (re)invenção dos direitos humanos, parte 

exatamente do questionamento de se viabilizar um discurso libertador de direitos humanos no 

contexto de uma ideologia de mercado, e chama a atenção para o fato de que os direitos 

humanos passam atualmente por uma redefinição teórica, marcada pelo neoliberalismo que 

enfraqueceu “(...) qualquer posição ingênua acerca da efetividade imediata dos textos e das 

práticas dos organismos internacionais que se dedicam à ‘gestão’ dos direitos humanos no 

mundo inteiro” (FLORES, 2009, p.26). 

O diplomata José Augusto Lindgren Alves (s/d, p 16) diz que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos é "um mínimo denominador comum para um universo cultural variado (...) um 

instrumento para a consecução dos demais objetivos societários sem que estes desconsiderem a 

dimensão humana". Isso permite inferir que há um antagonismo de posições sobre direitos 

humanos fortemente influenciadas por contextos ideológicos, o que permite questionar, em 
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relação ao PNDH, quais as ideologias que referendam esse Programa e quais as teorias que o 

mesmo programa implementa. 

Para analisar qual o marco teórico e ideológico dos direitos humanos contidos no Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH III), foram investigadas quais as concepções de direitos 

humanos se refletem na definição dessa política pública nacional. O Programa convive com 

uma pluralidade de perspectivas, desde sua concepção mais clássica, sustentada na perspectiva 

do universalismo, pressuposto do sujeito universal (BOBBIO, 2004), até as perspectivas que 

lidam com as diferenças, como os autores Boaventura de Souza Santos (1997), Herrera Flores 

(2009) e David Sanchez Rubio (2010). Nesse sentido, torna-se necessário discutir a formação dos 

Direitos Humanos(DH) e suas principais concepções teóricas: a concepção tradicional² e a 

concepção crítica. 

Uma das concepções teóricas dos Direitos Humanos, a Tradicional, que defende a ideia que os 

Direitos Humanos devem ser universais, quanto à sua abrangência, considerando que esses 

direitos fazem referência a todos os seres humanos, não podendo então haver distinção de 

nenhuma espécie, devendo esse fator ser considerado tanto no contexto nacional quanto no 

contexto internacional; inalienável, irrenunciável e indivisível, pois são direitos únicos, que 

prezam pela garantia da dignidade julgada como inerente à condição de humanos e que, portanto 

se constituem em direitos que não podem ser de maneira alguma renunciáveis, ou “ser afastados 

ainda que assim queira o seu destinatário” (PORTELA, 2011, p 642); inerente à condição 

humana, pelo fato de que todos os humanos, sem distinções, são considerados sujeitos dos 

direitos humanos; indisponível juridicamente por serem direitos inalienáveis e não sentenciáveis, 

visando então à liberdade e a igualdade legal de todos os povos. Isso faz com que também sejam 

considerados pela Teoria Tradicional dos Direitos Humanos como direitos fundamentais para uma 

vida digna. 

Nas palavras de Gonçalves Portela: 

 

A teoria jusnaturalista amplamente difundida na doutrina e na prática dos direitos 

humanos, fundamenta tais direitos em uma ordem superior, universal, imutável e 

inderrogável. Com isso, os direitos humanos não seriam nem criação nem concessão 

estatal, nos termos da Declaração de Viena de 1993, que lembra que “Os direitos 

humanos  e as liberdades fundamentais são direitos naturais de todos os seres 

humanos: sua proteção e promoção são responsabilidades primordiais dos Governos”. 

(PORTELA, 2011, p 648) 
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Pode-se dizer ainda fundamentando-se na teoria tradicional dos direitos humanos, que 

independentemente de cultura, religião ou política predominante em determinado Estado, os 

direitos humanos, por se tratar da defesa do maior bem comum a todos, a dignidade humana, 

deve estar acima de qualquer interesse particular desses Estados, portanto a sua promoção e 

garantia de efetivação deve ser considerada como dever primordial de todos os Estados, 

principalmente ao observar a existência de mecanismos internacionais globais e regionais que 

prezam exatamente por essa efetivação e promoção desses direitos, seriam eles: 

O sistema global, também conhecido como “internacional” ou “universal”, visa a abranger 

o mundo inteiro. É administrado fundamentalmente pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), e seu principal órgão é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos. [...] Os sistemas regionais visam promover os direitos humanos em 

determinadas regiões do mundo, atentando para as respectivas especificidades e 

beneficiando-se da maior facilidade de promover o consenso entre os Estados 

participantes. Os sistemas regionais mais conhecidos são o Europeu, o Africano e o 

Interamericano, do qual o Brasil faz parte. O Sistema Interamericano é administrado 

pela Organização dos Estados Americanos (OEA). Seus principais órgãos são a 

Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos [...] (PORTELA, 2011, p 642) 

 

 

Ainda na concepção de Portela a regionalização ou relativismo cultural serve para justificar 

algumas violações à Dignidade Humana, já para Flávia Piovesan o alcance  do  mínimo  ético  

irredutível,  defendido  pelas  correntes  universalistas  dos direitos humanos deve ainda ser 

discutido, ao declarar em sua obra Direitos Humanos e Justiça Internacional (2007), que “para os 

universalistas, os direitos humanos decorrem da dignidade humana, na condição de valor 

intrínseco à condição humana. Defende-se, nessa perspectiva, o mínimo ético irredutível – 

ainda que se possa discutir o alcance desse “ mínimo ético” e dos direitos nele compreendido.” 

Observa-se então a controvérsia existente entre a extensão da universalização e da relativização 

dos direitos humanos. 

A concepção crítica defende a ideia de que apesar de os Direitos Humanos terem a obrigação de 

estar presente na cultura jurídica de boa parte dos países do mundo, deve-se prezar pela 

regionalização desses direitos, pois considera a existência de culturas distintas espalhadas por 

todo o mundo, de modo a não serem direitos universais, mas sim direitos compartilháveis por 

todos, no que diz respeito à sua abrangência. 

Para os relativistas, a noção de direitos está estritamente relacionada ao sistema político, econômico, cultural, social 

e moral vigente em determinada sociedade. Cada cultura possui seu próprio discurso acerca dos direitos 

fundamentais, que está relacionado às especificas circunstâncias culturais e históricas de cada sociedade. Não há 

moral universal, já que a história do mundo é a historia de uma pluralidade de culturas. Há uma pluralidade de 

culturas no mundo e essas culturas produzem seus próprios valores. (PIOVESAN, 2007, p 6-7) 
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Essa teoria considera também os Direitos Humanos como uma conquista, direitos conquistados 

a partir de lutas e do reconhecimento da necessidade de liberdade e de emancipação dos povos, 

sendo então considerados como direitos cooperativos e também oponíveis, já que os Direitos 

Humanos visam garantir a emancipação, o direito pessoal de cada um e de todos. 

Percebe-se então que a teoria crítica dos direitos humanos defende a conquista desses direitos a 

partir da luta, não considerando estes como direitos que nasceram com os homens, mas sim como 

direitos que foram conquistados, surgindo como resposta de um longo histórico de barbáries e 

violações, buscando então uma emancipação para os humanos. Olhar para esses direitos como 

luta é acreditar que não são direitos simplesmente impostos por uma teoria de universalização, 

mas sim direitos conquistados a partir da necessidade de valorização do ser humano como ser 

racional e como sujeito desses direitos; é compreender a real importância dos direitos humanos. 

Para Herrera Flores os direitos humanos se compõem como luta dos seres humanos em busca dos 

bens necessários para uma vida digna, de modo a se cumprirem seus desejos e necessidades vitais. 

Ao analisar o Programa Nacional de Direitos Humanos a luz das concepções de Direitos 

Humanos nele inseridas, percebe-se que o programa na sua construção adotou tanto a Teoria 

Crítica dos Direitos Humanos ao adotar palavras como regionalização, emancipação e 

reconhecimento, como a Teoria Tradicional, ao conceituar Direitos Humanos com palavras que 

tratam da Teoria Tradicional, tais como universalidade, indivisibilidade, interdependência, 

inerência, inalienabilidade, liberdade, igualdade e imprescritibilidade. Pode-se dizer ainda que o 

PNDH-3 segue as teorias da Convenção de Viena de 1993, que definiu os Direitos Humanos 

como direitos universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados, onde apesar de 

considerar as características particulares de cada Estado, tais como as diferenças religiosas, 

culturais e históricas, defende a tese de que a proteção da dignidade humana deve estar acima 

de qualquer interesse particular de cada nação. 

Para a efetiva análise do marco teórico e ideológico contidos no PNDH III, foi realizada a 

análise de conteúdo, onde foram designados como objetos de buscas gerais os seguintes temas: 

direitos humanos, concepção de direitos humanos, programa nacional de direitos humanos. A 

partir desses dados foram estabelecidos objetos de buscas específicas a respeito do PNDH-III, 

que orientaram durante a procura de qual marco teórico e ideológico dos Direitos Humanos se 

encontra no programa. 
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Teoria Tradicional - universalidade, indivisibilidade, inalienabilidade, inerência, indisponibilidade, 

igualdade e fundamental. 

Teoria Crítica - regionalização, compartibilidade, liberdade, emancipação, oponibilidade, 

cooperação, reconhecimento e comunitário. 

Todas essas unidades de busca foram estabelecidas visando melhores esclarecimentos no que se 

refere aos Direitos Humanos, a sua concepção e origem e ao Programa Nacional de Direitos 

Humanos. 

Em relação ao PNDH III, após as leituras de familiarização com o material e contato 

transversal com as questões teóricas e metodológicas atinentes ao proposto inicialmente, 

foram identificadas categorias de análise conforme descrição do quadro abaixo: 

Quadro nº 1 – Definição das categorias de análise para o PNDH III 

 

 

Categorias de análise da teoria tradicional de DH 
 

Categorias de análise da teoria crítica de DH 

Universalidade Regionalização 

 

Indivisibilidade 
 

Compartibilidade 

 

 

Inalienabilidade 
 

Liberdade 

 

Inerência 
 

Emancipação 

 

Igualdade 
 

Cooperação 

 

Fundamental 
 

Comunitário 

 
- 

 
Reconhecimento 

Fonte: MENDONCA, Thaynara da Silva. Pesquisa no PNDH-III. Janeiro de 2013 

As palavras-chave foram selecionadas a partir das definições de direitos humanos utilizadas 

pelo próprio Programa Nacional de Direitos Humanos e classificadas de acordo com as 

ideologias de cada concepção teórica dos direitos humanos, sendo assim puderam-se observar 

as influências predominantes no PNDH-III por parte tanto da concepção tradicional e quanto 

da concepção crítica dos direitos humanos. 

De acordo com análise feita sobre o marco teórico e ideológico no que diz respeito 

especificadamente à teoria tradicional, verificou-se a quantidade de vezes que as palavras 

chave da teoria tradicional foram utilizadas no programa. 
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Quadro nº 2 – Categorias de Análise – Teoria Tradicional - PNDH III 

Fonte Universalid 

ade/ 
universal 

Indivisibilidad 
e / indivisível 

Inalienabilida 
de/ inalienável 

Inerência/ 
inerente 

Igualdade Fundamental 

Sumário/ 
Apresentação/ 

Prefácio 

 
15 

 
4 

 
0 

 
1 

 
9 

 
3 

Eixo I 0 0 0 0 1 1 

Eixo II 2 0 0 1 3 3 

Eixo III 13 1 1 1 22 0 

Eixo IV 4 0 0 0 1 1 

Eixo V 0 0 0 0 1 1 

Eixo VI 0 0 0 0 0 3 

Total 34 5 1 3 37 12 

Fonte: MENDONCA, Thaynara da Silva. Pesquisa no PNDH-III. Janeiro de 2013 

 

Ao analisar o quadro pode-se facilmente perceber que o termo mais utilizado com relação à 

concepção tradicional dos direitos humanos é o termo igualdade, seguido, quantitativamente 

falando, pelo termo universalidade/ universal o que leva a verificar que a terceira versão do 

Programa Nacional de Direitos Humanos é adepta das ideologias de valorização universal e 

igualitária da vontade racional do homem e da sua dignidade, prezando então pela existência 

de um mínimo ético irredutível comum a todos. Os termos menos utilizados, como pode 

ser observado, são inalienabilidade inalienável e inerência/ inerente fator que chama à atenção 

já que ambos os termos são considerados estritamente importantes para essa concepção, pois 

remetem a ideia de que os direitos humanos são direitos únicos, personalíssimos, não podem 

ser repassados ou mesmo abandonados, já que todos os seres humanos pelo simples fato de 

serem humanos são sujeitos desses direitos. 

Já em relação à análise sobre o marco teórico e ideológico referente à teoria crítica, foi 

possível inferir também a quantidade de vezes que suas palavras chave foram utilizadas no 

plano. 

Quadro nº 3 – Categorias de Análise – Teoria Crítica - PNDH III 

Fonte Regionaliza 
ção 

Compartibili 
dade 

Liberdade Emancipaçã 
o 

Cooperação Reconhecim 
ento 

Comunitário 

Sumário/ 
Apresentaçã 
o/ Prefácio 

 
2 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
5 

 
0 

Eixo I 3 0 0 0 2 1 0 

Eixo II 1 0 4 0 0 1 1 

Eixo III 4 0 7 0 0 5 3 

Eixo IV 0 0 4 0 2 1 4 

Eixo V 1 0 1 1 0 2 1 

Eixo VI 0 1 0 0 0 4 0 

Total 11 1 19 1 4 19 9 

Fonte: MENDONCA, Thaynara da Silva. Pesquisa no PNDH-III. Janeiro de 2013 
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Percebe-se que os termos utilizados mais frequentemente no PNDH-III que fazem referência à 

concepção crítica dos direitos humanos foram os termos liberdade e reconhecimento, 

tomando esses dados por base pode-se dizer que o programa busca ao máximo o 

reconhecimento do homem como seres racionais e sujeitos dos direitos humanos e por 

consequência disso serem considerados e tratados como seres livres. Os termos menos 

utilizados da concepção crítica no programa foram emancipação e compartibilidade, atrai a 

atenção o fato de ambas terem sido utilizadas apenas uma vez no programa. 

De modo geral verificou-se que expressões específicas da concepção ideológica tradicional 

de direitos humanos foram mencionadas ao longo do PNDH-III por 92 vezes, enquanto 

que palavras específicas da concepção crítica foram mencionadas por 64 vezes no programa, 

o que leva a inferir que o programa nacional de direitos humanos apesar de considerar ambas 

as concepções ideológicas de direitos humanos, fundamenta seus ideais principalmente na 

teoria tradicional. 

 

 

VI- Considerações finais 

 

A realização deste trabalho permite inferir que não resta dúvidas de que o Programa Nacional 

de Direitos Humanos – PNDH-3 representa um fortalecimento da democracia brasileira. O 

PNDH-3 incorpora resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e propostas 

aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas, promovidas desde 2003 – 

segurança alimentar, educação, saúde, habitação, igualdade racial, direitos da mulher, juventude, 

crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, meio ambiente etc –, refletindo um 

amplo debate democrático sobre as políticas públicas dessa área. 

Nesse sentido, o PNDH contribui tanto para democracia política como institucional, grande 

anseio popular que a Constituição de 1988 já materializou, mas também democracia no que 

diz respeito à igualdade econômica e social. O PNDH-3 incorpora, portanto, resoluções da 11ª 

Conferência Nacional de Direitos Humanos e propostas aprovadas nas mais de 50 conferências 

nacionais temáticas, promovidas desde 2003 – segurança alimentar, educação, saúde, habitação, 

igualdade racial, direitos da mulher, juventude, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, 
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idosos, meio ambiente etc –, refletindo um amplo debate democrático sobre as políticas 

públicas dessa área. 

Além disso, o Plano supracitado apresenta uma série de propostas de reformas nas políticas 

públicas brasileiras, bem como de incentivos estaduais, municipais e individuais para os menos 

favorecidos. Entretanto, o grande desafio a ser enfrentado é a efetivação dos direitos assegurados 

para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. 
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Estado, sociedade civil e políticas públicas: uma abordagem comparativa na 

ciência política. 
 

Autora: Virginia Rocha da Silva, Mestranda em Ciência Política da UFPE. 

Co-autora: Manuela de Souza Pereira, Pós-graduanda na Especialização de Planejamento e 

Gestão Pública na UPE. 

 

Resumo: O cenário brasileiro formado no período de redemocratização trouxe grandes 

demandas quanto à reforma do Estado. Acompanhando este debate a Ciência Política 

brasileira lançou luz, especialmente nos anos 90, sobre novas estratégias de gestão nas esferas 

estatal e não estatal. Nesse contexto, as organizações sociais ganharam forte importância como 

peças vitais na configuração dos negócios públicos. As ações políticas trazem à baila a discussão 

sobre a transparência das organizações da sociedade civil, revigorando a necessidade de se 

aprofundar neste tema. Diante desse debate, o presente artigo visa rever a abordagem teórica 

sobre sociedade civil a fim de desenvolver uma revisão sistemática da literatura sobre os 

principais trabalhos acadêmicos brasileiros na ciência política sobre terceiro setor e políticas 

públicas nos últimos anos. E, a partir desse estudo, verificar se eles apontam para uma 

influência positiva das organizações sociais na oferta de serviços públicos por meio de 

parcerias com o Estado; ou para a intensificação de um ambiente de prevaricação mediante 

tais parcerias, tendo em vista os contextos sociais de clientelismo e falta de fiscalização. Objetiva-

se, assim, contribuir teoricamente para o debate sobre organizações sociais e políticas 

públicas ao remontar metodologicamente as obras feitas sobre o assunto, além de incentivar 

novos estudos na área a partir da agenda de pesquisa sugerida. 

 

Palavras-chave: sociedade civil; políticas públicas e 

Estado. 

 

Introdução 
 

 

Nas últimas décadas, estudos têm demonstrando um aumento no protagonismo de 

organizações da sociedade civil no Brasil, discutindo a forma como tais instituições atuam, a 

maneira como se organizam internamente e os incentivos que geraram sua criação. Sendo assim, 

é notável que a questão da participação da sociedade via organizações civis é um fenômeno 

político relevante, sendo discutido em debates teóricos importantes (SILVA, 2013). 

 

Segundo Avritzer (2007), o processo de redemocratização brasileiro, especialmente nos 

anos 90, foi marcado pela ampliação da participação da sociedade civil em instituições 

encarregadas da deliberação de políticas públicas nas áreas de saúde, assistência social, meio 
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ambiente e políticas urbanas. O autor mostra como os sindicatos e movimentos sociais, nos 

anos 1990, influenciaram o processo de entendimento da sociedade civil no país. Nesse 

sentido, na primeira fase mostra que a mudança de pessoas do campo para as metrópoles, 

marginalizando essas pessoas, fez com que elas buscassem seus direitos por serviços públicos e 

esta é uma das origens da sociedade civil no Brasil. Outro ponto de origem é a reação da classe 

média brasileira à tecnocratização das políticas públicas e do desenvolvimento urbano. A 

terceira causa para o surgimento da sociedade civil brasileira foi a reação da classe média e 

de liberais ao autoritarismo vigente entre as décadas de 1970 e 1980. E principalmente no 

período de redemocratização surgiram vários movimentos sociais. 

Esse debate apresentado acima mostra a nova configuração que a sociedade civil vem 

construindo nas últimas décadas e o seu papel representativo. Sobre essa perspectiva, esse trabalho 

visa rever a abordagem teórica sobre sociedade civil a fim de desenvolver uma revisão 

sistemática da literatura sobre os principais trabalhos acadêmicos brasileiros na ciência política 

sobre terceiro setor e políticas públicas nos últimos anos. E, a partir desse estudo, verificar 

se eles apontam para uma influência positiva das organizações sociais na oferta de serviços 

públicos por meio de parcerias com o Estado; ou para a intensificação de um ambiente de 

prevaricação mediante tais parcerias, tendo em vista os contextos sociais de clientelismo e falta 

de fiscalização. 

O artigo está formulado da seguinte forma: primeiramente é apresentado como foi 

realizado esse panorama metodológico da abordagem sobre sociedade civil na literatura 

brasileira. Na sessão posterior é apresentado como foi feita a análise dos treze papers 

selecionados, tendo em vista os objetivos; a teoria mobilizada; a metodologia empregada e os 

resultados encontrados na amostra de artigos selecionados. Por fim, nas considerações finais 

constatou-se que os artigos selecionados apresentavam uma aproximação de análise metodológica 

utilizada e resultados. 

 

 

Um panorama metodológico da abordagem sobre sociedade civil na literatura 

brasileira 
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A fim de construir uma abordagem sistemática da literatura sobre sociedade civil e 

políticas públicas
1  

este artigo realizará uma análise comparativa entre os treze papers 

selecionados das principais revistas científicas brasileiras, de acordo com a metodologia de 

classificação utilizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes). A Capes utiliza o Qualis, ferramenta que afere a qualidade dos artigos e de outros 

tipos de produção, a partir dos periódicos científicos em que são publicados. 

Para o presente artigo foram selecionados os trabalhos submetidos a essa metodologia 

de classificação que constam na área de Ciência Política e Relações Internacionais, segundo a 

própria estratificação Capes, no estrato A1, que é o estrato indicativo de qualidade mais elevado. 

Também é importante esclarecer que essa amostra é formada por artigos selecionados de 

periódicos brasileiros a fim de dispor nesse trabalho o debate que vem sendo construído na 

literatura brasileira sobre esses dois conceitos. Os periódicos selecionados foram Brazilian 

Political Science Review; Dados - Revista de Ciências Sociais; Opinião Pública; Revista 

Brasileira de Ciências Sociais e Revista Brasileira de Política Internacional. Após a seleção 

dos periódicos, foi realizada uma busca, através do Scielo, - portal da internet que dispõe 

sobre uma coleção de periódicos científicos e livros - dos artigos que compõem esse trabalho. 

Para tal fim, foram selecionados os papers contidos nessas revistas em que havia a palavra-

chave sociedade civil. A Revista Brasileira de Política Internacional, entre as selecionadas, não 

apresentou nenhum artigo com as referida palavras-chave. 

Para o entendimento desse artigo é salutar a discussão da definição de sociedade civil e 

políticas públicas. Em Silva (2013) o conceito de sociedade civil é analisado através do que a 

literatura aborda sobre o que de fato a sociedade civil é e o que ela deveria ser. Segundo Sorj 

(2004) as definições de sociedade civil apresentadas pela literatura acadêmica apresentam 

limitações, pois buscam definir o conceito de sociedade civil a partir de princípios abstratos. 

Entre os papers que constituem a amostra desse artigo e os demais que contribuíram para a 

construção da nossa revisão da literatura, constatamos que cada paper ao falar sobre sociedade 

civil busca constituir uma definição para esse conceito. Neste trabalho, achamos decerto 

entender sociedade civil como os diversos grupos sociais, minorias, e as organizações civis 

com atribuições representativas ou não perante o Estado, mas buscando as melhorias de seus 

componentes. Essa definição possui abrangência ampla a fim de corroborar com o que cada 

autor aqui citado apresenta. 

                                                           
1
 Em resumo enviado para esse Seminário, foi proposto que a metodologia utilizada seria a meta-análise. Abdicamos 

desse procedimento porque constatamos que o uso da meta-análise na Ciência Política é bastante incomum, sendo mais 

indicado o uso de uma analise comparativa entre as teorias. 
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Já a definição de políticas públicas utilizada nesse trabalho advém de um amplo debate da 

literatura acadêmica de Ciência Política sobre esse conceito. Seguiremos a mesma abordagem 

utilizada por Silva (2013) que utiliza essa definição de política pública para seu estudo “uma 

diretriz elaborada para enfrentar um problema público [...] a razão para o estabelecimento de 

uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema entendido como 

coletivamente relevante” (SECCHI). No entanto, há problemas nessa conceituação. Um deles é 

em relação ao questionamento de quem elabora as políticas públicas. Segundo os autores 

estatistas, o Estado é o gerador exclusivo destas, sendo uma política considerada pública somente 

quando emanada do Estado. Nessa concepção, atores não estatais exercem influência na 

formulação de políticas públicas, mas não estabelecem nem lideram esse processo. 

Outros estudiosos, de abordagem multicêntrica, concebem mais atores, além do 

Estado, no processo de elaboração de políticas, contemplando,  por  exemplo,  organizações 

privadas e também não governamentais, organismos multilaterais, entre outros. Nesse caso, se 

uma ONG desenvolve uma ação com o objetivo de resolver um problema coletivo, pode ser 

avaliada como realizadora de uma política pública (SECCHI, 2010). 

Entretanto, é fundamental reconhecer que o Estado moderno tem posição privilegiada e 

ainda largamente preponderante em relação aos outros atores na proposição de políticas públicas. 

Isso ocorre por conta de três fatores principais, como explica Sete (2010), primeiro porque a 

elaboração de políticas é uma das “razões de ser” do Estado, segundo, o Estado detém o 

monopólio legítimo da força e, por último, o Estado tem controle sobre a maioria dos recursos 

nacionais. Sendo assim, grande parte das políticas públicas ainda é tomada pelo subgrupo das 

políticas governamentais. Todavia, como atenta Heidemann (2009, apud SECCHI, 2010, p. 4) 

o governo não é a única instituição que oferece serviços à comunidade política, sendo 

necessário, portanto, entender que a noção de políticas públicas extrapola o âmbito das 

políticas governamentais. Secchi (2010) complementa argumentando que é o problema público 

(ou seja, que tenha alcance coletivo e seja avaliado pelos atores políticos, primeiro como um 

problema e posteriormente como público) a ser afetado pela política que a define como pública, e 

não a personalidade jurídica da instituição da qual a ação emana. 

Aqui, cabe a reflexão sobr1e o papel das ONGs, não necessariamente como 

formuladoras ou executoras de políticas públicas, como discute Secchi (2010), mas sim como 

atores que influenciam nesse processo de escolha de uma política pública. O papel das ONGs 

também é importante no fluxo das alternativas, visto que muitas delas elaboram seus próprios 
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projetos de intervenção e submetem-nos ao crivo do debate público, defendendo que estes sejam 

selecionados no fluxo da política. 

 

Análise da literatura estudada 
 

Como já foi dito em seção anterior, este artigo selecionou treze papers das principais 

revistas científicas brasileiras. Tais artigos compreendem um período de dez anos (2003-2013). 

Assim, esses trabalhos foram estudados de acordo com os seguintes pontos: o seu objetivo, a 

teoriza mobilizada na argumentação, a metodologia utilizada pelos autores, os resultados 

alcançados e a abordagem que foi feita ao termo sociedade civil. A partir desses aspectos, o 

presente trabalho desenvolveu seu panorama. 

Faz-se mister, entretanto, esclarecer que nossas observações são fundamentadas a partir 

de um número reduzido de publicações sobre a temática e os resultados aqui encontrados não 

podem ser vistos como uma regra geral para todos os artigos que tenham como objeto de estudo 

sociedade civil. Podem existir publicações não contidas nessa amostra que abordem de maneira 

diferenciada esse tema. Por não termos esse controle, devemos deixar explícito que todas as 

nossas conclusões se restringem aos trabalhos recentemente publicados nas revistas científicas 

brasileiras A1 e que tinham em suas palavras-chave o termo “sociedade civil”. Logo, nossos 

resultados não são replicáveis e/ou abrangentes para estabelecer um padrão da literatura geral 

sobre sociedade civil no Brasil. Para tanto, seria necessário aumentar e diversificar a amostra, 

tarefa que pretendemos realizar posteriormente. 

Feita esta ressalva, é importante explicar o porquê foram estabelecidas as dimensões 

citadas acima para análise dos artigos. Com relação ao objetivo, pretendemos verificar 

principalmente quais os interesses da literatura brasileira atual, nos limites da nossa amostra, ao 

estudar a sociedade civil e suas relações com o Estado. Ou seja, qual o norte dos estudiosos 

brasileiros? O que a literatura acadêmica está interessada em saber? O que acreditam ser 

relevante sobre o assunto? No que tange a teoria mobilizada na argumentação, buscamos 

examinar quais os paradigmas dos trabalhos expostos e os principais autores utilizados. Sobre 

a metodologia, a intenção foi verificar quais os métodos utilizados em cada trabalho, se eram 

empíricos ou puramente teóricos. No campo dos resultados procuramos compilar os achados 

dessa literatura analisada, o que significa basicamente expor quais as conclusões e diagnósticos 

que tal literatura expressa sobre sociedade civil e Estado. Por fim, no aspecto da abordagem 
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sobre sociedade civil, tentamos identificar quais as dimensões nas quais o conceito de 

sociedade civil é tratado pela literatura recente estudada. 

Todos esses aspectos serão mais elaborados em subseções específicas a seguir. Na 

intenção de trazer uma melhor visualização desse panorama para o leitor, elaboramos um quadro 

geral, que abarca alguns  dos  principais  aspectos  expostos  anteriormente.  Alguns  pontos  

como  teoria  mobilizada e resultados, serão expostos somente nas subseções
2  

. Porém, de  

maneira geral, doravante, nossa argumentação está pautada no quadro disposto abaixo, que 

consiste na análise dos papers selecionados a partir dos periódicos publicados; ano de 

publicação; a metodologia utilizada e suas respectivas abordagens da sociedade civil: 

 

 

                                                           
2
 As dimensões “teoria mobilizada” e “resultados” não foram colocadas na tabela por uma preferência pela 

melhor visualização do conteúdo, visto que essas são categorias densas e perderiam muita informação se reduzidas para a 

tabela. 
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 (continua) 

Quadro 1 – Panorama Geral 

Revista Dados Brazilian 

Political Science 

Review(BPSR) 

Opinião Pública Revista Brasileira 

de Ciências 

Sociais (RBCS) 

Autor (Ano) Cohen (2003) Pinto (2006) Avritzer 
(2007) 

Lavalle, 
Houtzager, 

Bichir 

(2007) 

Mendonça (2008) Avritzer (2012) Miguel (2003) 

Metodologia Artigo 

Conceitual 

(*) 

Análise 

descritiva da 

sociedade civil 

através da 

construção de 

redes entre as 

ONGs 

Artigo 

Conceitual 

Análise de 

redes nas 

entidades 

da 

sociedade 

civil em 

São Paulo, 

em 2002. 

Artigo Conceitual Artigo Conceitual 

(Ressalva: Banco 

de dados com o 

comportamento dos 

atores associados 

em São Paulo, 

2004). 

Artigo Conceitual 
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Abordagem 

da 

Sociedade 

Civil 

Representaçã 
o sob o 

âmbito global 

e              não 

nacional, 

elemento 

para se firmar 

a  governança 

supranacional 

. 

ONGs como 
instrumentos 

importantes no 

fortalecimento 

da sociedade 

civil, alguns 

momentos, 

parceira do 

Estado. 

Representação 
à luz das 

questões de 

autorização e 

legitimidade. 

Conexão 
entre as 

organizaçõ 

es da 

sociedade 

civil 

As associações 
cívicas são 

discutidas de 

acordo com o 

papel como 

possíveis 

representantes. 

Foco na 

comunicação. 

Representação      e 
delegação. Aborda 

ação da sociedade 

civil quanto à 

entrada de questões 

na agenda e quanto 

à  implementação 

de políticas 

públicas. 

Representação: 
importante ator na 

remodelação e na 

criação de 

interesses da 

sociedade e a 

ascensão destes na 

esfera pública. 
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 (conclusão) 

Revista Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS) 

Autor (Ano) Nogueira 
(2003) 

Pinto (2004) Lavalle, 
Houtzager, Bichir 

(2008) 

Maia (2012) Almeida (2013) Lavalle, 
Houtzager, 

Castello (2006) 

Metodologia Artigo 
Conceitual 

Artigo Conceitual Desenvolvem 
análise de rede 

com base nos 

dados  adquiridos 

a  partir  de 

survey feito 

durante  6  meses 

com  202 

organizações civis 

na cidade de São 

Paulo, em 2002. 

Artigo Conceitual Artigo Conceitual Dados recolhidos 
de surveys 

realizadas com 

229 organizações 

do município de 

São Paulo em 

2002. 

Abordagem 

da 

Sociedade 

Civil 

Estuda o 
conceito 

de 

sociedade 

civil 

através do 

argumento 

gramscian 

o 

Representação, 
discutida a luz das 

teorias e dos 

estudos de casos no 

que diz respeito ao 

estabelecimento  de 

mecanismos 

institucionais que 

embasem esse tipo 

de representação. 

Representação. 
Visam trazer 

contribuição 

empírica  e 

analítica. 

Foca na questão da 
legitimidade do que a 

autora chama 

"representação 

informal". Interessante 

notar que autora não 

fala especificamente 

de organizações civis, 

mas principalmente de 

movimentos sociais. 

Estuda a questão da 
legitimidade desse tipo 

emergente de 

representação. O novo 

elemento inserido por essa 

autora, que difere 

levemente dos anteriores, é 

a questão da soberania que 

é discutida juntamente ao 

conceito de legitimidade 

da representação política. 

Estudam os 
padrões de 

representação 

estabelecidos 

pelas próprias 

org. da sociedade 

civil e como eles 

se afastam ou 

aproximam da 

ampliação 

democrática. 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos 13 artigos que compõem a amostra selecionada. 



 

 

Objetivos dos trabalhos analisados 

Ao comparar os objetivos explicitados pelos autores da amostra selecionada é notável que 

estes apresentam algumas preocupações em comum. O ponto mais claro discutido por esses 

autores é a questão da multiplicidade dos conceitos de sociedade civil e a forma como esses 

conceitos são interpretados (COHEN, 2003; NOGUEIRA, 2003; PINTO, 2004; AVRITZER, 

2007; MENDONÇA, 2008; AVRITZER, 2012 e ALMEIDA, 2013) e o impacto que isso traz 

a vida prática na política (COHEN, 2003; NOGUEIRA, 2003; PINTO, 2004, 2006; LAVALLE; 

HOUTZAGER; CASTELLO, 2006, 2007;). Interessante notar que a questão da multiplicidade de 

conceitos é abarcada por boa parte dos trabalhos analisados, entretanto, alguns artigos explicitam 

claramente essa preocupação no objetivo do trabalho, enquanto outros mencionam apenas na sua 

argumentação. 

Outro ponto expressivo é o interesse em examinar as novas formas de representação 

política que a literatura brasileira aponta como emergentes (LAVALLE; HOUTZAGER; 

CASTELLO, 2006, 2007; PINTO, 2006; LAVALLE; HOUTZAGER; BICHIR, 2007; 

LAVALLE; HOUTZAGER; 2008). 

Nesse campo, enquadram-se os poucos trabalhos que desenvolvem uma análise empírica sobre 

sociedade civil. Eles buscam entender o funcionamento de organizações civis, se e como elas 

estabelecem relação de representação com os seus beneficiários, se e como se relacionam com a 

esfera pública. Outra preocupação que pode ser identificada nos trabalhos estudados é a questão 

da legitimidade desses novos tipos de representação, que nós chamaremos aqui de representação 

informal, adotando o termo utilizado por Maia (2012). Os autores almejam discutir de que 

maneira tais organizações e/ou movimentos sociais podem se firmar como representantes de um 

determinado setor, se eles não empregam mecanismos formais de representação, ou seja, não 

realizam eleições (MAIA, 2012; ALMEIDA, 2013). Novamente, embora não esteja explícita em 

outros objetivos, essa questão da legitimidade recebe grande atenção dos estudiosos nos artigos 

que compõem a nossa amostra. 

Por fim, a questão da crise da representação formal, apesar de relevante na teoria 

democrática, que, como será visto adiante, dá base ao debate sobre sociedade civil, aparece 

claramente somente no objetivo de Miguel (2003). Todavia, este tema também é discutido por 

outros autores aqui citados, inclusive nos trabalhos empíricos que concluem sobre a interação 

entre Estado e sociedade civil, entre mecanismos formais e informais de representação, 
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refutando assim a ideia de substituição do Estado por organizações civis. Isso será aprofundado 

na subseção sobre os resultados. 

Dessa forma, já é possível notar, sempre respeitando os limites de análise da nossa amostra, 

que a grande preocupação  da produção científica aqui exposta é com o novo papel de 

representação adquirido por atores da sociedade civil. Assim, os estudiosos estão interessados em 

saber como funciona tal representação, se ela pode realmente ser definida como representação, 

quais são os seus limites, até que ponto estimulam a democratização da política, ao tentar 

introduzir demandas de grupos marginalizados na agenda pública e dialogar com os 

representantes formais, ou de que maneira podem ser mecanismos populistas e antidemocráticos. 

 

Teoria mobilizada nos artigos 

Muitos dos estudos analisados pelo presente trabalho versam sobre a questão da 

representação formal - via partidos políticos e o poder legislativo - bem como da 

representação informal - via organizações civis e movimentos sociais. Além disso, ao 

tratarem de sociedade civil, os cientistas brasileiros focam também na questão da participação 

e da inclusividade dos mais diversos grupos e minorias sociais presentes no Brasil. Nesse 

sentido, as organizações civis, as entidades populares e os movimentos sociais ganham ênfase e é 

possível verificar uma preocupação com a organização interna dessas instituições sociais e com 

a forma pela qual elas se relacionam entre em si, para com os seus beneficiários e para com o 

Estado. 

Além disso, conferimos que os autores que compõem a nossa amostra e são aqui 

explanados têm alguns pontos de argumentação em comum, dentre eles: a diversidade da 

sociedade e a multiplicidade de demanda, a constatação de um argumento existente na literatura 

sobre uma crise da representação formal, a preocupação com a legitimidade da representação 

social, a possibilidade de um papel substitutivo ou de mediação dos atores sociais, se os atores 

sociais interagem e como interagem com a representação formal e a necessidade de estar 

atento a possibilidade de um papel antidemocrático e populista das organizações civis que 

deturpem e exacerbem a função de representação de discursos. 

Tendo em vista tais paradigmas de análise, verificamos que a base teórica dos estudos 

analisados é largamente pautada em autores da teoria da democracia. Sendo assim, 

podemos ver argumentos que citam Dahl (1989) e Habermas (1993) que tratam da questão 

de inclusividade, da participação e da deliberação (COHEN, 2003; MIGUEL, 2003; MAIA, 
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2012). Mais especificamente, Manin (1997), Gramsci (1971), Pitkin (1967), Rosanvallon (2009) 

são utilizados na discussão sobre representação, como autores que partem do conceito formal de 

representação em suas análises (MIGUEL, 2003; NOGUEIRA, 2003; ALMEIDA, 2013). No que 

tange à sociedade civil em si, Young (1990; 2000) é um nome basilar para se discutir o tema, 

também Cohen e Arato (1992) trazem contribuições importantes (COHEN, 2003; PINTO, 

2004). Notoriamente, Iris Young e Hanna Pitkin são largamente citadas na medida em que 

discutem sociedade civil do ponto de vista das diversas demandas da sociedade e também da 

representação. 

Ademais, vale a pena observar que existe um diálogo dinâmico entre os próprios 

autores que produzem na literatura brasileira e que são analisados neste artigo. Constatamos que 

os trabalhos mais recentes fazem referência a estudos anteriores em seus trabalhos. Como 

exemplo destacamos o artigo de Almeida (2013) que cita Mendonça (2008), um dos textos 

analisados no presente trabalho e cita Miguel (2011), o qual embora não seja um dos textos 

que são estudados no nosso artigo, critica argumento de Avritzer (2007). Segundo Almeida 

(p.55) Miguel entende que Avritzer (2007) classifica equivocadamente uma representação da 

sociedade civil por parte de organizações sociais, na medida em que os elementos de controle e 

responsividade não estão presentes nessas relações, afetando sua legitimidade, entre outros 

fatores. Almeida, entretanto, responde que o autor desconsidera outros mecanismos de 

responsividade que podem estar presentes nas experiências classificadas como democráticas por 

Avritzer. 

Outro aspecto que é relevante enfatizar é que grande parte da literatura desenvolvida 

recentemente é voltada para a questão da representação. Isso se insere no contexto da política 

pública, pois atores da sociedade civil (organizações, associações etc.) são vistos como 

mediadores ou representantes dos interesses de grupos sociais por vezes marginalizados (PINTO, 

2004; 2006). Sendo assim interferem na agenda da política pública ao interagir com a 

representação política tradicional (partidos políticos). Por outro lado, a questão da iniciativa do 

Estado na delegação de ações e serviços para organizações civis é menos estudada, pelo menos 

na forma como foram selecionados os nossos artigos, com relação à questão da representação. 

Como a busca foi por sociedade civil e não por reforma do Estado, isso pode ter 

influenciado a conjuntura da produção de artigos identificada pelo presente trabalho. 

Por fim, ainda com base nos argumentos expostos pelos textos selecionados, Pinto 

(2004) introduz uma discussão interessante que é a falta de sugestões institucionais para a 

interação entre Estado e sociedade civil e a desatenção dada, segundo ela, a representação 
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partidária, aos partidos políticos, isso tanto na literatura teórica, quanto nos estudos de aplicação 

prática e estudos de caso. 

 

Metodologia utilizada e resultados alcançados 

De acordo com Lavalle, Houtzager, Bichir (2008), nos últimos anos houve uma 

modificação na análise da literatura sobre o tema sociedade civil, passando-se de uma visão 

mais normativa, do dever ser da sociedade civil, nos anos 90, para uma visão que entende a 

pluralidade de atores da sociedade civil, nos últimos anos. Entretanto, os autores apontam 

para a ausência de estudos mais empíricos, que analisem o "modus operandi" da sociedade 

civil. De fato, ao verificar os artigos selecionados para a nossa análise, entramos em acordo 

com essa afirmação no tange aos artigos lidos nas revistas A1 que selecionamos. 

Dos treze artigos estudados, cinco utilizam de uma metodologia que podemos 

classificar como qualitativa. Pinto (2006) desenvolve uma análise descritiva com base no 

exame dos projetos desenvolvidos pelas organizações da sociedade civil selecionadas pela autora, 

a qual busca entender a construção e manutenção das relações entre as entidades. A autora define 

essa relação de rede entre as ONGs de duas formas: uma é a estruturação de uma rede incluindo 

as ONGs e os movimentos sociais, onde cada uma das organizações atua como ponto de 

transmissão entre si; e a outra forma de se pensar essa rede é com as ONGs atuando não apenas 

como pontos de transmissão, mas também como pontos nodais, que acumulam e distribuem 

informação, poder e podem atuar como representantes fazendo a ligação entre Estado e a 

sociedade civil. Já Avritzer (2012), apesar de pautar seu trabalho em uma argumentação  

predominantemente  teórica,  ao  que  nós  escolhemos  classificar  como  um  artigo 

conceitual
1
, para corroborar seu raciocínio, utiliza uma pesquisa sobre o comportamento de 

atores que compõem associações, realizada em São Paulo, em 2004, com 2.043 pessoas que não 

eram membros de associações no momento, selecionadas aleatoriamente. 

Dos outros três trabalhos, há um ponto em comum: a presença dos autores Lavalle e 

Houtzager. No artigo de 2006, em conjunto Castello, os autores verificam a ausência de 

modelos empíricos que possibilitem uma análise real das organizações e do papel de 

representação que eles buscam identificar. Sendo assim, a partir de uma lógico de indução, os 

autores partem para o campo simbólico da análise. Também com uma metodologia qualitativa, 

eles aplicaram surveys com 229 organizações civis em São Paulo, no ano de 2002. O 

questionário foi aplicado a organizações que trabalhavam com os setores mais marginalizados 

da sociedade e procurava identificar: a) como a organização se reconhecia representando o 

setor para o qual trabalhava; e b) as diferentes noções de representação existentes dentro das 

organizações. O que autores procuram identificar, então, é um conceito de representação 

                                                           
1
 Agradecemos a Flávio da Cunha Rezende pela indicação desse termo, bem como por todas as outras orientações 

valiosas que ele pacientemente nos deu para o desenvolvimento deste trabalho. 
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assumida. Eles codificaram as respostas e utilizaram inferências estatísticas desenvolvidas por 

meio de estimativas probabilísticas (risco relativo e regressão logística) ( LAVALLE; 

HOUTZAGER; CASTELLO, 2006). 

Já nos artigos de 2007 e 2008, intitulados “Protagonistas na sociedade civil: redes e 

centralidades de organizações civis em São Paulo” e “Atores periféricos na sociedade civil: 

redes e centralidades de organizações em São Paulo”, como os próprios nomes já sugerem, os 

autores complementam o trabalho publicado em 2007, modificando o foco dos atores 

privilegiados, para os marginalizados, buscando entender como se organizam e se e como 

buscam transpor os limites que encontram. Assim, o artigo de 2008 utiliza os mesmos dados 

2007. No primeiro paper os autores aplicam surveys com 202 organizações civis em São 

Paulo e desenvolvem uma análise de rede, buscando identificar como as organizações 

constroem suas relações (LAVALLE; HOUTZAGER; BICHIR, 2007; 2008). Sendo assim, 

corroboramos que, nos que tange aos artigos selecionados para o presente trabalho, existem mais 

trabalhos conceituais, isto é, que desenvolvem seus argumentos com base na revisão e discussão 

de argumentos anteriores, sob uma determinada perspectiva específica, do que trabalhos 

empíricos, que realizam estudos de caso, por exemplo. 

Com relação aos resultados alcançados pelos artigos da nossa amostra, podemos 

destacar também alguns aspectos convergentes. Com o objetivo de gerar maior compreensão 

dos principais pressupostos que podemos extrair desses artigos, apresentamos os resultados de 

acordo com alguns temas e argumentos específicos. Em primeiro lugar, no que se refere ao tema 

de crise na representação formal e o suposto papel de substituição atribuído às organizações 

civis, alguns autores apresentam conclusões e evidências contrárias. Segundo Cohen (2003), é 

um erro considerar sociedade civil como representante equivalente às instituições representativas 

formais, ela teria antes o papel viabilizar os interlocutores que entrarão em contato com o 

Estado, não tendo, portanto, a função de substituir a sociedade política, no caso, o Estado e 

sim uma função de intermédio entre Estado e sociedade civil. Ademais, Cohen afirma que os 

temas advindos dos grupos marginalizados precisam ser discutidos na agenda política dos 

representantes formais para possibilitar a introdução das demandas na agenda pública. 

Outros autores agregam valor a esta consideração sobre a relação entre sociedade 

civil e Estado. Lavalle, Houtzager e Castello (2006) apontam negligências na literatura por eles 

citada quanto a representação, com base nos resultados empíricos do seu estudo. Primeiramente, o 

apoio a candidatos e outros fatores mostram uma conexão muito grande entre instituições políticas 

e civis. Logo, não seria o caso de uma crise de representação, mas sim de interação entre os 

campos. As organizações civis também adquirem papel de intermédio, como uma representação 

por mediação. Em segundo lugar, os autores concluem que há uma heterogeneidade de formas 

de representação entre as organizações. Avritzer (2007) concorda com essa visão. Ele afirma 

que as novas formas de representação são híbridas, de forma que o representante eleito 
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interage com aqueles considerados representantes da sociedade civil e com a advocacy 
2
 
 
de 

temas. Em outro artigo, Avritzer (2012) enfatiza como as associações da sociedade civil 

interagem com o Estado e com os partidos políticos e ressalta que isso não significa controle do 

Estado sobre tais organizações. 

Mais um aspecto que Cohen (2003) destaca é a necessidade de fiscalizar a sociedade 

civil por conta da possibilidade de seus componentes podem agir de maneira injusta e excludente. 

Seguindo um pouco dessa visão, Maia (2012) afirma que os representantes informais correm o 

risco de interpretar de maneira equivocada as demandas de seus beneficiários e que todas as 

formas de representação são “parciais, unilaterais e incompletas” (MAIA, 2012, p. 107). Ainda 

segundo a autora, uma forma de legitimar essa representação informal seria por meio de feedback 

constante. 

Por fim, sobre a questão dos mecanismos institucionais que viabilizem a representação 

informal, Miguel (2003) e Pinto (2004) também apresentam conclusões. De acordo com Miguel, 

duas dimensões são importantes. A primeira delas é a relevância do pluralismo, no sentido de 

haver multiplicidade de interesses e esferas para a atuação dos grupos. A segunda é questão da 

autonomia na produção de regras sociais por aqueles que serão afetados por essas regras. 

Argumenta por fim, que alternativas para lidar com a crise de representatividade não deve se 

limitar a reformas eleitorais, mas sim exacerbar esses pontos, dando também importância ao 

papel da mídia e da sociedade civil. Pinto também destaca dois pontos cruciais: os estudiosos 

teóricos, bem como aqueles que realizaram estudos de caso, apesar de enfatizarem a importância 

da sociedade civil, não contribuíram com sugestões sobre como poderia haver essa relação entre 

Estado e sociedade civil no âmbito institucional, ou seja, não há discussão mais profunda sobre a 

política institucional nesse cenário; também os partidos políticos não recebem atenção nas 

análises teórica e quase sempre têm papel negativo (omisso ou corrupto) nas análises práticas 

(PINTO, 2004). 

 

Abordagem de sociedade civil 

 

Nesta última subseção retomamos brevemente as abordagens utilizadas pelos autores 

selecionados neste artigo. Como é possível verificar a partir do quadro 1 disposto no início desta 

seção, grande parte dos artigos trazem reflexões quanto a dimensão da representação no campo 

da sociedade civil. Destoando desta característica, temos apenas três trabalhos. Pinto (2006) 

que aborda a organização interna das entidades sociais e como elas constroem suas redes de 

atuação. Também Avritzer (2012), se afasta em parte deste paradigma da representação. O 

autor abrange o tema da representação social, mas também inclui o papel de delegação de 

movimentos e organizações sociais. Também lembra os conselhos de políticas públicas e a 

                                                           
2
 Quando os atores da sociedade civil se identificam com um determinado tema e agem em defesa dele. Para um 

melhor entendimento ver Avritzer (2007). 
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prática do orçamento participativo, ambas experiências institucionalizadas após o período de 

redemocratização. Por sua vez, Lavalle, Houtzager e Bichir (2007) realizam uma análise de rede, 

mantendo o foco na forma como as organizações interagem, mais do que como elas representam 

os seus beneficiários. 

Com relação aos outros onze artigos que focam na representação, podemos notar 

pequenas nuances entre as argumentações. Novamente identificamos alguns temas em comum. 

Neste sentido verificamos que alguns dos artigos demonstram preocupação central com a 

multiplicidade de conceitos de sociedade civil e de representação e com a necessidade de discutir 

e estabelecer uma definição mais clara e completa do tema (COHEN, 2003; MIGUEL, 2003; 

NOGUEIRA, 2003; PINTO, 2004). Por outro lado, constatamos um enfoque maior na questão 

da legitimidade da representação informal, mais especificamente, quanto aos mecanismos de 

accountability e autorização (AVRITZER, 2007; MENDONÇA, 2008; MAIA, 2012; 

ALMEIDA, 2013). Outro eixo de abordagem que podemos salientar é o empírico, que procura 

produzir por meio de estudos empíricos análises que ajudem a compreender o fenômeno da 

representação informal (LAVALLE; HOUTZAGER; CASTELLO, 2006; LAVALLE; 

HOUTZAGER; BICHIR, 2008). Por fim, temos uma abordagem que analisa a sociedade civil 

global e o seu impacto sobre as ações do Estado (COHEN, 2003). 

Após explanar os tipos de abordagem civil que encontramos nos artigos analisados, 

acreditamos que já seja notável a grande ênfase dos artigos na perspectiva da sociedade civil e a 

pouca atenção dada à questão da delegação. Precisamos salientar que esse achado traz 

consequências diretas para o resultado a que chegamos com essa análise, a despeito objetivo que 

estabelecemos. Pretendemos esclarecer esses pontos na próxima seção. 

 

Considerações Finais 
 

Ao longo de nossa argumentação, procuramos estabelecer um panorama comparativo 

dos artigos publicados nas principais revistas científicas brasileiras nos últimos dez anos, de 

forma a destacar os objetivos, a teoria mobilizada, a metodologia, os resultados e abordagem de 

sociedade civil encetados pelos artigos estudados. Verificamos que existe grande ênfase dos 

trabalhos selecionados no tema representação política. Sabemos, entretanto, que esta é situação 

específica e só poderá ser ampliada para o contexto geral da literatura brasileira sobre o tema 

quando mais artigos estiverem inclusos na análise. 
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Mesmo assim, procuramos entender essa característica da amostra estudada. Cogitamos 

que a questão da representação receba mais destaque em relação à delegação por ser considerada 

anterior a esta. Isto é, para que haja uma delegação de funções a uma organização civil é 

necessário, ou será mais provável que isso ocorra, se tal organização obtiver um papel de 

representação diante de seus beneficiários. Evidentemente, esta é somente uma possível 

explicação para esse resultado. Outro fator que pode ter influenciado nesse destaque da 

representação é a própria questão da publicação. Devemos considerar que vários artigos são 

submetidos a publicação e nem todos são aceitos, principalmente nos critérios de uma revista A1. 

Sendo assim, devemos considerar a possibilidade da existência de artigos que versam sobre 

delegação, mas que não lograram publicação. 

Desse resultado, decorre que nós não conseguimos atingir o nosso objetivo de identificar, 

com base em uma análise comparada das produções científicas, se a literatura aponta para um 

efeito positivo da delegação de execução de políticas públicas para organizações civis ou para um 

efeito negativo, que indica aumento de corrupção em ambientes de baixa fiscalização e 

clientelismo. Apesar disso, não podemos dizer que nosso artigo foi um empreendimento em 

vão, visto que encontramos conclusões interessantes no que tange o debate sobre a 

representação. Em primeiro lugar, o debate sobre a representação informal é relevante porque 

lança luz sobre o aspecto da compilação e da transposição de demandas sociais, especialmente de 

grupos marginalizados, para agenda pública. Como já foi mostrado anteriormente, alguns autores 

da nossa amostra defendem que não há uma substituição de Estado pelas organizações civis. 

Estas, na verdade, desempenham papel de mediação entre sociedade e Estado. Ademais, 

alguns estudiosos analisados também ressaltam a necessidade de fiscalização e de garantia da 

legitimidade desses representantes informais. Entende-se que tais atores podem interpretar 

erroneamente as demandas de seus beneficiários ou até, intencionalmente, utilizar-se da 

posição de representantes de discursos e demandas para agir de forma populista e antidemocrática. 

Além desse aspecto do foco na representação política, podemos identificar também 

que os artigos se aproximam bastante. Como é possível verificar por meio da argumentação feita 

ao longo do presente trabalho, existem muitos pontos em comum entre os artigos. Essas 

aproximações vão desde o objetivo,  perpassando  pela  teoria  mobilizada,  pela  metodologia  

aplicada  e  até  pelos  resultados encontrados. Acreditamos que isso decorre, dentre outros fatores 

que não podemos identificar agora, de uma postura de refinamento da teoria anteriormente 

apresentada. Assim como o presente artigo procura compilar as principais argumentações a fim de 

pautar uma possível agenda de pesquisa, sem trazer uma contribuição empírica ou um ponto de 
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vista absolutamente inovador, os artigos aqui estudados parecem seguir uma linha de contraponto 

e crítica de autores anteriormente citados. Tal cenário traz aspectos positivos, pois gera a 

melhoria da produção científica, na medida em que possíveis erros são identificados e têm a 

oportunidade de serem corrigidos. Apesar desse aspecto positivo, a teoria cai em um mainstream 

que aproxima os trabalhos, dando pouca margem para a introdução de novos temas. 

Evidentemente, como já foi dito, essa conjuntura se restringe a nossa amostra e não poderemos 

fazer diagnósticos mais abrangentes, sem que a ampliemos. Não obstante, sugerimos alguns 

pontos que poderiam receber mais atenção da literatura científica brasileira - se é que podemos 

afirmar que eles não têm tal atenção. Primeiramente, como apontam alguns dos próprios 

autores estudados, trabalhos empíricos e que discutam e sugiram mecanismos institucionais 

para maior legitimidade e interação para a representação informal não são muito comuns e 

poderiam trazer grandes contribuições. Por outro lado, sabemos que em uma década (2003-2013) 

dos trabalhos abarcados na nossa análise, somente um deles falava sobre delegação. 

Acreditamos que, diante do amadurecimento que parece existir na discussão sobre representação, 

uma maior ênfase na questão da delegação e das suas consequências para a democracia seria de 

muita validade. 
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Para os decisores políticos e pesquisadores, as indústrias culturais são fonte de novas 

oportunidades de emprego. As cidades começaram a promover o crescimento de 

conhecimento intensivo em conjugação com políticas culturais destinadas a providenciar um 

meio criativo para a atração e retenção desse conhecimento, bem como, de especialistas do 

“simbólico”. Assim, enquanto o setor das indústrias culturais prospera, é a habilidade para 

alimentar este setor e ligar a sua criatividade para aumentar e desenvolver a inovação econômica 

que se constitui como teste crucial da adaptabilidade das cidades para este desafio global. Para a 

Economia Criativa, a informação e o conhecimento se apresentam então como suas principais 

matérias-primas. Considerada a economia do século XXI, sua relevância assenta no fato de que 

quase todos os países do Hemisfério Sul se apresentam com um alto índice de cultura e 

criatividade, embora informalmente. Ora, as Políticas Públicas têm tentado modificar esta 

situação da informalidade, através do apelo à capacitação e do empreendedorismo. O objetivo 

deste artigo é, aferindo a questão do ciclo de políticas públicas (agenda, elaboração de 

Políticas Públicas, implementação e avaliação), analisar os principais instrumentos jurídico-

institucionais brasileiros sobre Economia Criativa. 

 

Palavras-chave: Economia criativa, Plano da Secretaria da Economia Criativa, Políticas Públicas 
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Origem da economia criativa e seus conceitos 
 

A abordagem institucional da economia criativa teve sua raiz na Austrália e nos anos 

seguintes chegou ao Reino Unido. O conceito surgiu, nos anos 90, quando os economistas 

perceberam que os produtos (físicos) estavam dando lugar às ideias (intangíveis) como moeda de 

troca nas sociedades contemporâneas. Neste contexto, o conhecimento, a criatividade, ou seja, a 

capacidade intelectual passou a ser a matéria prima indispensável. Não é por acaso que a 

terceira maior indústria do mundo, atrás apenas da indústria de armamentos e petróleo, tem 

como principal insumo a criatividade. A chamada indústria criativa, que inclui os segmentos de 

moda, design, literatura, produção de software, arquitetura, dentre outras atividades, movimenta 

em torno de 400 bilhões de reais por ano (UNITED NATIONS, 2010). 

O tema está em voga, com efervescência na escala global. Contudo, trata-se de uma 

atividade bastante antiga quanto à própria história da humanidade. Isto porque tudo o que o homem 

faz existe um grau maior ou menor de criatividade e é clara a presença de elementos culturais 

nos mais simples gestos de comunicação entre seres humanos. A economia criativa faz, portanto, 

o aproveitamento do know how científico e dos elementos culturais ou simbólicos para os 

fins econômicos. Por isso que é comum dizer que a economia criativa teve por gênese a 

economia da cultura. É preciso ressaltar, no entanto, que estes termos não se apresentam como 

sinônimos neste artigo (UNITED NATIONS, 2010). 

Segundo o professor Davi Nakamo, da Poli-USP, havia uma movimentação econômica 

específica para teatro, dança, música, cinema, artes plásticas, e isto se ampliou posteriormente 

para arquitetura, publicidade, design, software e games. Os principais agentes deste novo 

conceito de economia são microempresários e empreendedores autónomos, sem esquecer-se das 

grandes multinacionais como a Apple, que é um exemplo muito bem-sucedido na utilização 

dos “intangíveis” para remodelar toda a lógica dos seus negócios (BRASIL, 2011). 

Por se tratar de um campo de estudos relativamente recente e envolver atividades muito dinâmicas, 

o conceito e, principalmente, a classificação da economia criativa não encontrou ainda 

unanimidade entre os estudiosos, mormente no que tange à escolha de quais setores 

poderiam ou não ser considerados criativos. Isto nos parece interessante, haja vista que cada 

nação ou região tem suas possibilidades e diversidades. De modo que a consonância nas 

classificações não parece ter grande relevância, a não ser quando se pretende comparar 

estatisticamente os mesmos. 
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A economia criativa faz parte da lista de disciplinas que compõem a chamada economia baseada 

no conhecimento (knowledge based economy). Mas não deve ser confundida também com a 

economia de inovação, que consiste na transformação de conhecimento científico ou tecnológico 

em produtos, processos, sistemas e serviços que dinamizam o desenvolvimento econômico, 

criando riqueza e gerando melhorias no padrão de vida da população. A economia criativa seria, 

portanto, o ciclo que engloba a criação, produção e distribuição de produtos e serviços que usam 

a criatividade, o ativo intelectual e o conhecimento como principais recursos produtivos. Seriam 

atividades econômicas que partem da combinação de criatividade com técnicas e/ou tecnologias, 

agregando valor ao ativo intelectual (CAIADO, 2011, p. 15). 

Historicamente falando, os estudos relacionados à economia criativa ganharam notoriedade 

na década de 1990, especificamente em 1994, com o lançamento do documento “Creative Nation”, 

na Austrália. Os estudiosos da temática indicam que o conceito avançou rapidamente para o 

Reino Unido, onde, em 1997, o New Labor apontou a indústria criativa como um setor 

particular de economia. Em seguida, foi criado pelo governo britânico o Department of 

Culture, Media and Sports (DCMS). O principal objetivo deste órgão foi revitalizar a economia 

britânica, haja vista a perda de espaço que as indústrias de base nacional vinham sofrendo no 

final do século XX. Para reverter este quadro, a aposta foi nos setores relacionados à criatividade 

e à inovação, como forma de fortalecer sua economia e torná-la capaz de enfrentar a acirrada 

competitividade do mercado internacional (BOP CONSULTING, 2010). 

A partir de 2005, o DCMS passou a adotar o termo “creative ecomomy” em lugar de 

“creative industries” por entender que este novo conceito é mais abrangente ao incluir um 

amplo leque de setores. São eles: propaganda, arquitetura, mercado de artes e antiguidades, 

artes performáticas, artesanato, design de moda, filme e vídeo, música, artes cênicas, 

publicações, software e games, televisão e rádio. De acordo com os dados do DCMS (2010), a 

criatividade já seria responsável por 7,8% do emprego, 8,7% das empresas e 5,6% do valor 

adicionado da indústria no Reino Unido (BOP CONSULTING, 2010). 

No Brasil, calcula-se que a chamada economia criativa fature cera de 400 bilhões de reais por ano, 

o que equivaleria a 16,4% do PIB, em áreas como arquitetura, cinema, moda, design, cultura 

popular, turismo e artesanato (CAIADO, 2011, p. 25). 

Segundo a UNCTAD, braço das Nações Unidas para o comércio e o desenvolvimento, as 

atividades da economia criativa encontram-se no cruzamento das artes, da cultura, dos negócios e 

da tecnologia. Além de vê-la também como um conceito ainda em construção, até pelo fato de 

os próprios setores criativos viverem em contínua e acelerada transformação. 
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A UNESCO também desenvolveu uma série de pesquisas sobre o setor cultural, focando 

principalmente na estruturação de uma Rede de Cidades Criativas (Creative Cities Network), com 

o objetivo de permitir o intercâmbio de políticas (públicas) entre as cidades que fazem parte 

deste grupo, como na promoção e incentivo a outras cidades. No caso específico do comércio de 

produtos culturais, a UNESCO considera criativos os produtos tangíveis ou intangíveis com  

conteúdo cultural  e  que  podem  ter  a  forma  de  produtos  ou  de  serviços.  Além  disso,  um  

estudo  da Organização, de 2004, chama atenção para o papel exercido pelo ambiente digital e pela 

internet no sistema de comércio de produtos culturais e na criação de novas ferramentas e 

novos meios e formatos de distribuição destes produtos. Lembrando que não obstante a adoção 

do termo “economia da cultura”, os estudos da UNESCO vão no mesmo sentido dos estudos 

conduzidos pela UNCTAD, apesar da utilização de classificações um pouco distintos, dando 

maior destaque aos produtos culturais e seu fluxo entre os diferentes países, pois entende que o 

conceito da economia criativa abrange as atividades econômicas que estão diretamente 

relacionadas à criação, produção e comercialização de conteúdos intangíveis e culturais em sua 

natureza. Considera como culturais as atividades relacionadas a artes performáticas e música, 

artes visuais e artesanato, audiovisual e mídia, design e serviços criativos (arquitetura e 

criatividade), livros e edição, preservação do patrimônio cultural e natural. E, 

transversalmente inclui turismo, esportes e lazer (BOP CONSULTING, 2010). 

Em suma, fica clara a importância da economia criativa para economia global. Fica claro 

também que não há um consenso entre as classificações dos órgãos internacionais ou até mesmo 

de países, quando o assunto são os setores criativos. Contudo, há algum consenso sobre os 

principais setores contemplados nessas classificações, como: arquitetura, patrimônio, artes e 

antiguidades, artes performáticas, artesanato, design de moda, editoração eletrônica, música, 

publicidade, rádio e TV, software e games, vídeo, cinema e fotografia. 

 

 

A centralidade do conhecimento e tecnologia como forças de produção na 

economia contemporânea 

 

Desde os períodos clássicos da economia que o conhecimento e a inovação tecnológica eram vistos  

como agregadores de valor em bens de capital e o modo seguro de qualquer negócio para extrair 

da mesma parcela de capital e força de trabalho, um nível maior de produção. 
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Segundo Mark Gottdiener (2010), até a segunda guerra mundial, no entanto, o uso de inovação e 

do conhecimento possuía uma natureza eminentemente pessoal. Por exemplo, uma das grandes 

mudanças estruturais na sociedade americana do pós-guerra foi à forma organizada e 

acelerada como a indústria do conhecimento se articula com a atividade econômica. O autor 

recorre a duas principais maneiras de explicar o significado de tal mudança. 

 

 

Primeiro, considera-se importante que a inovação tecnológica 

tenha sido usada para substituir o trabalho, especialmente no 

semi- especializado, intensificando assim a relação capital-

trabalho na indústria. Segundo, pesquisadores apontam o fato de 

que a mudança no processo de trabalho ajudou a reestruturar a 

força de trabalho, levando-a da predominância anterior de 

trabalhadores colarinho azul para a situação atual, em que a 

maioria dos empregados são dotados de habilidades profissionais, 

de administração e serviços 

(GOTTDIENER, 2010, p. 205). 

 

 

Todas essas mudanças se enquadram no entendimento das transformações sócio-espaciais 

contemporâneas, apesar de não serem específicos às sociedades capitalistas. Mas como nem 

tudo são flores. Neste contexto vai se manifestar também os padrões espaciais de uso da 

terra no capitalismo (tardio), o que se converte naquilo que chamamos de desenvolvimento 

marginal e desigual. 

Ainda de acordo com Gottdiener (2010), há duas maneiras de examinar esta questão. A 

primeira seria como um fenômeno puramente econômico e a segunda como um fenômeno 

geográfico. Ele chama atenção pelo fato de que os dois aspectos estão relacionados entre si, de 

modo que, seria um erro separá-los, especialmente coisificando o desenvolvimento desigual 

como um fenômeno espacial. Nos países do primeiro mundo, apesar da alardeada prosperidade, 

sempre existiram e continuam a existir bolsões de pobreza. O fluxo dos recursos econômicos e 

a injusta distribuição pessoal da riqueza parecem ter maior peso sobre o bem-estar diferencial das 

comunidades. Por isso, apesar do crescimento econômico de algumas nações, em termos brutos, 

esses processos econômicos acabam por se traduzir num desenvolvimento desigual em termos 

pessoais e espaciais. Amartya Sem, no seu livro “Desenvolvimento Como Liberdade” ilustra muito 

bem este “paradoxo”. Ademais, além dos efeitos que a estratificação social desigual manifesta 

sobre o espaço, há um aspecto importante para o crescimento econômico numa sociedade de 
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classes. Os custos externos produzidos pelo processo de desenvolvimento capitalista precisam 

encontrar quem pague a fatura. Dentre as consequências, temos a poluição, congestionamentos 

absurdos, desertificação, crises, enfim. Todos estes problemas afetam qualquer área que esteja 

passando por um crescimento rápido e desordenado. E todos estes efeitos colaterais do 

“desenvolvimento” são inerentes à própria essência do capitalismo (GOTTDIENER, 2010, p. 

2013). 

Há uma tendência para entender que o capital trabalha espacialmente para fragmentar 

entidades geográficas em centros e periferias desenvolvidas de modo desigual. Lembrando que a 

desigualdade do desenvolvimento global gera benefícios, ou seja, para se ter riqueza é preciso ter 

pobreza. O que de certa forma também se reflete na divisão internacional de trabalho. Em 

suma, tudo isto parece mostrar que o desenvolvimento desigual é um padrão global, em escalas 

diferentes é claro. Gottdiener (2010, p. 215) afirma ainda que “o  desenvolvimento desigual 

caracteriza o modo relativo pelo qual a propriedade delas afetou igualmente a área 

circunvizinha, mas num sentido diferente. Em particular, atua um tipo de teoria local de 

desiquilíbrio pela qual a prosperidade produz degradação e decadência...”. 

Ele defende também que 

 

dentro de um contexto local, a desigualdade de desenvolvimento 

e suas contra tendências acontecem devido à forma 

qualitativamente diferente pela qual as frações de capital 

desapropriam o espaço, criando conflitos entre, de um lado, 

interesses monopolistas multinacionais e, de outro, interesses 

comerciais de base local 

(GOTTDIENER 2010, p. 217). 

 

 

Uma das formas de manifestação deste processo conflituoso é representado pelo processo 

de gentrificação. Uma realidade das grandes e até das médias metrópoles globais. Realidade na 

qual a pressão imobiliária previamente calculada, em conluio, na maioria das vezes, com o “poder 

público”, através de consecução de legislações injustas e desumanas, exerce seu poder 

financeiro nas classes desfavorecidas, jogando-as para periferias. 

Parece-me pertinente a conceptualização do espaço defendido por Fernando Cruz (2011, p. 39). 

O autor define o espaço “... enquanto objeto de apropriação coletiva, dirimindo ainda o 

entendimento deste enquanto estrutura neutra ou relação causal entre a morfologia espacial e 
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a estrutura das posições sociais”. Corroboro a ideia do autor tendo em conta que há diferentes 

dimensões do espaço (econômica, social, cultural, nacional, internacional, local, virtual, etc), e 

estas dimensões se interinfluenciam mutuamente, refletindo o panorama geral. Ele acrescenta 

ainda que “as representações do espaço estão relacionadas, por sua vez, com as relações de 

produção, com a “ordem” imposta e por isso, com os conhecimentos, os signos, os códigos e 

as relações “frontais””. Nas representações do espaço, este é concebido e planificado de acordo 

com os modos de produção dominantes. (CRUZ, 2011 apud LEFEBVRE, 1981). 

 

 

 

 

A economia criativa e a construção de um percurso 
 

Peter Drucker é um dos pioneiros e maiores defensores do conceito da economia criativa. 

A economia do século XX e XXI é uma economia da criatividade em essência. É ponto pacífico 

entre estudiosos que a economia dos países do primeiro mundo está cada vez mais voltada 

para a informação e para o conhecimento (FLORIDA, 2002). Daí a necessidade de também 

municiar os países do hemisfério sul com oportunidades e capacidades científico-tecnológicas e 

culturais, como forma de explorar as grandes reservas de cultura e criatividade nitidamente 

presentes nestes países. Um desafio, deveras nada fácil. Porém, instigante, urgente e, sobretudo, 

viável. 

Vive-se numa época em que os recursos econômicos básicos, isto é, os meios de produção, não 

são mais o capital, os recursos naturais, nem a mão de obra. Hoje, o recurso econômico 

básico é o conhecimento e a criatividade, entendida como “a criação de novas formas práticas 

a partir do conhecimento”. É a sua principal força propulsora. Richard Florida (2002) aponta 

“conhecimento” e “informação” como ferramentas e materiais para a criatividade. E seu produto 

seria a “inovação”, tanto na forma de um novo artefato tecnológico quanto de um novo modelo de 

negócios. 

O autor chama atenção para o fato de que, por exemplo, no século passado, especialmente a 

partir da década de 1950, eclodiu-se o boom de criatividade nos Estados Unidos da América. 

Contudo, ressalta que nada disso é totalmente novo. Já que o ser humano sempre se dedicou a 

atividades criativas desde a antiguidade. O que levou, sem dúvida, a resultados extraordinários. 

A grande diferença, de acordo com o autor é que, atualmente, as atividades criativas estão 
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se tornando predominantes (FLORIDA, 2002, p. 9). Tanto é verdade que se construiu toda uma 

infraestrutura econômica em torno deles. Por exemplo, os empreendimentos científicos e 

artísticos agora representam setores econômicos autônomos e esta relação originou o surgimento 

de outros setores ainda mais recentes. 

A acelerada expansão conjunta de inovação tecnológica e trabalho de natureza criativa se 

apresenta cada vez mais como força motriz do crescimento econômico. Por isso que a maioria 

dos países do primeiro mundo aumentaram consideravelmente seus gastos com Pesquisa e 

Desenvolvimento. Como resultado, verificou-se o crescimento exponencial do número de 

patentes e da força do trabalho dedicada à criatividade técnica (cientistas, engenheiros). 

Florida aponta a revista Business Week como a primeira a falar em economia criativa. Em seguida, 

em 2001, John Howkins registrou o impacto global relativo a esse conceito no livro intitulado 

The Creative Economy. A diferença, portanto, que existe entre os conceitos de economia 

criativa de Florida e de Howkins é que enquanto o primeiro define economia criativa em termos 

de profissões, o segundo a define com base em quinze setores de “atividade criativa”, 

(sofwares, pesquisa & desenvolvimento) e design de conteúdo criativo (filmes e música). “Todos 

esses setores acarretam propriedade intelectual em forma de patentes, direitos autorais, marcas 

registradas e designs exclusivos” (FLORIDA, 2002, p. 46). 

Neste cenário, são os Estados Unidos de América que se destacam no âmbito da economia criativa. 

Além de ser o que mais gasta em termos de pesquisa e desenvolvimento. 

 

 

Economia Criativa e amparo institucional 
 

A questão institucional é sempre fundamental para dar base estrutural e legal às políticas públicas. 

A maioria dos gestores públicos já percebeu que as atividades criativas estão entre as que mais 

vêm contribuindo para o crescimento de muitas economias em desenvolvimento. De modo que, 

tornou- se necessário e urgente criar novos instrumentos, metodologias e indicadores capazes 

de expressarem a realidade dessas atividades e promovê-las economicamente. Assim, a 

economia criativa vem recebendo o apoio de uma série de instituições que surgem 

especificamente para esse fim, tanto a nível internacional como no âmbito das nações. 

 

No Brasil, por exemplo, dentre outras instituições, criou-se a Secretaria de Economia Criativa e 

seu Plano de Ação em longo prazo. A criatividade e diversidade cultural (brasileiras) são 
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apontadas neste Plano como principais recursos para um novo modelo de desenvolvimento. 

Em conjunto, esses órgãos formam o que Florida chama de “estrutura social de criatividade”. 

Uma forma de reconhecimento claro por parte do governo brasileiro, através do Ministério de 

Cultura (o que poderia ser num outro ministério, tendo em conta o caráter transversal da 

questão), do potencial agregador das atividades criativas. Esses órgãos consistem em novos 

sistemas voltados para a criatividade tecnológica e empreendedorismo, modelos mais eficazes 

para a produção de bens e serviços, e um vasto meio social, cultural e geográfico propício a 

todo tipo de criatividade. Desse modo, 

Iniciativas de institucionalização, formulação e implementação de 

políticas voltadas para a valorização e apoio das atividades 

produtivas intensivas em cultura são mais do que oportunas. Hoje 

se reconhece que quanto mais denso, diverso e rico o conteúdo 

cultural de uma sociedade, maiores as suas possibilidades de 

desenvolvimento (BRASIL, 2011). 

 

 

Contudo, vale ressaltar que, enquanto o Brasil está acordando para promover a economia criativa, 

muitos países já contam com uma estrutura e infraestrutura sólida no manejo das atividades 

ligadas ao setor criativo. No entanto, acreditamos que ainda há tempo para correr atrás do 

prejuízo. Até porque o Brasil conta com algumas vantagens comparativas que se forem bem 

exploradas podem trazer grandes frutos a este país. Para tanto, é preciso que as autoridades 

públicas incorporem às suas ações o espírito criativo, incentivando e promovendo os setores 

estratégicos, através de uma governança competente, responsável, inovadora. 

 

 

Plano da Secretaria da Economia Criativa 
 

Ao nível internacional, a UNESCO promoveu pesquisas sobre o setor cultural e estruturou a 

Rede de Cidade Criativas
1
, com o objetivo de facilitar o intercâmbio de políticas públicas 

culturais entre as cidades que integram este grupo. Esta Rede tem dado especial atenção aos 

pequenos negócios e à promoção do talento individual. (CAIADO, 2011, p. 17) Já ao nível 

nacional, vemos cada vez mais, novas formas de governabilidade neoliberal que procuram dar 

resposta às transformações provocadas pelas mudanças econômicas, no domínio dos setores 

                                                           
1
 Creative   Cities   Network.   Disponível   em:   (http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative- 

industries/creative-cities-network). Acesso em: 21 jun. 2013. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-
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criativos. (BOTELHO, 2011, p. 85)  Assim, em 2011, foi instituída a Secretaria da Economia 

Criativa com a missão de dirigir 

a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas 

para o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio e o 

fomento aos profissionais e aos micro e pequenos empreendimentos 

criativos brasileiros. (BRASIL, 2011, p. 39) 

 

Nesse âmbito, o Plano da Secretaria da Economia Criativa (SEC), para além de simbolicamente, 

redefinir o papel da cultura brasileira, tem por objetivo definir as intenções, as políticas, as 

diretizes e as ações a serem levadas a efeito entre 2011 e 2014, no domínio da economia criativa 

brasileira. Desse modo, deixa de ser objetivo das autoridades privilegiar uma política pública que 

tenha apenas por objetivo a promoção e valorização da diversidade cultural, para a entender como 

ativo econômico fundamental para o desenvolvimento. Assim, dicotomiza o seu entendimento 

enquanto recurso social, promotor de solidariedades, mas também como ativo econômico a ser 

utilizada em novas formas de produção de riqueza. (BRASIL, 2011, p. 19-20) A criação da SEC, 

pelo Ministério da Cultura, representou, de acordo com Bolaño (2011, p. 78), um importante 

desafio ao pensamento crítico e, em particular, à Economia Política da Comunicação, habituada 

a apresentar os balizamentos conceituais da criatividade e da conveniência do seu caráter 

econômico. Desse modo, há uma preocupação dos poderes públicos em acompanhar essa nova 

estrutura de capitalismo global com a crescente culturalização da economia, mudanças nos 

padrões de consumo e esteticização geral da produção. (BOLAÑO, 2011, p. 78). Elucida, nesse 

sentido, Saravia: 

 

 

Do ponto de vista da política pública, a inclusão ou exclusão de 

atividades não é um ato sem consequências. Com efeito, cada atividade 

incorporada à política cultural estará sendo excluída do âmbito de outro 

ministério ou entidade estatal e gerará reações nas pessoas, empresas e 

organizações que pertencem a esse setor. Mas esses movimentos são 

necessários ainda que devam ser feitos de forma cuidadosa. 

(SARAVIA, 2011, p. 88) 

 

 

Em esse documento, é assumido o compromisso de formular políticas públicas para o 

desenvolvimento brasileiro em que a economia criativa se funda em princípios como a 
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inclusão social, a sustentabilidade, a inovação e a diversidade cultural (ver fig. 1). (BRASIL, 2011, 

p. 21) 

 

Figura 1 – A economia criativa brasileira e seus princípios 

norteadores 
 

 

 

 

 

Fonte: Brasil, 2011. 

 

 

 

O Plano da Secretaria da Economia Criativa adota o conceito de setores criativos, para abranger 

os múltiplos conjuntos de empreendimentos que operam no domíno da Economia Criativa. 

(BRASIL, 2011, p. 21-22) 

 

 

os setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm como 

processo principal um ato criativo gerador de um produto, bem ou 

serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando 

em produção de riqueza cultural, econômica e social. (BRASIL, 2011, p. 22) 
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Bolaño (2011, p. 78) aprova o conceito de setores criativos adotado pela SEC, dado enfatizar 

a noção de riqueza cultural, vinculando-a ao processo criativo e furtando-se da vertente 

economicista explorada anteriormente pela economia política da comunicação. Nesse sentido, a 

cultura tornou-se campo de exploração econômica quer no âmbito das indústrias culturais e da 

comunicação – como insumo para o seu processo produtivo –, quer de outras indústrias, como as 

de turismo, enquanto externalidade. (BOLAÑO, 2011, p. 78-79) 

Como é referido no Plano da SEC, o conceito de inovação está estreitamente relacionado com o 

de economia criativa. A inovação, como aí se discorre, carece de conhecimento, identificação 

e reconhecimento de oportunidades, seleção de opções, capacidade de empreender e assumir 

riscos, visão crítica e reflexão estratégica que permitam a consecução de objetivos e finalidades. 

O Plano da SEC distingue inovação incremental de inovação radical. Enquanto a primeira se 

refere ao aperfeiçoamento, a segunda trata da criação de algo completamente novo. As duas 

modalidades de inovação têm plena aplicação quer em termos de aplicabilidade, quer em termos 

de viabilidade, em vários segmentos criativos como design, tecnologias da informação ou games e, 

particularmente nos segmentos criativos cujos resultados advêm da integração das novas 

tecnologias com os conteúdos culturais. No domínio das artes, a inovação implica uma outra 

concepção, já que pressupõe a ruptura com os mercados e a situação atual. Daí que a inovação 

artística deva ser assegurada pelo Estado, através de políticas públicas. (BRASIL, 2011, p. 34-35) 

A desigualdade de oportunidades educacionais e de trabalho, o analfabetismo funcional, a 

violência e o acesso precário à cultura justificaram a eleição da inclusão social como princípio 

básico para o desenvolvimento de políticas públicas na área da economia criativa. Assim, a 

implementação de projetos que impliquem a formação, a qualificação profissional e a criação 

de oportunidades de trabalho e renda, para além, de potenciarem ambientes favoráveis em termos 

de economia criativa, promovem igualmente a inclusão produtiva de todos os que se encontram 

em situação de vulnerabilidade social. Outra premissa assumida no âmbito da inclusão social é o 

acesso a bens e serviços criativos. (BRASIL, 2011, p. 35) 

O Plano da SEC identifica cinco desafios prioritários que necessitam de ser encarados para que 

a economia criativa se assuma como política de desenvolvimento no Brasil (BRASIL, 2011, 36-38), 

a saber: 

1) Levantamento de informações e dados da Economia Criativa; 
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2) Articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos; 
 

3) Educação para competências criativas; 
 

4) Infraestrutura de criação, produção, distribuição/circulação e consumo/fruição de bens 

e serviços criativos; 

5) Criação/adequação de Marcos Legais para os setores criativos. 
 

Quanto ao levantamento de informações e dados da Economia Criativa – primeiro desafio –, 

se reconhece no Plano da SEC a insuficiência de dados neste domínio. As pesquisas existentes 

são caracterizadas como pontuais e localizadas não facilitando análises aprofundadas quanto à 

natureza e ao impacto dos sectores criativos na economia brasileira. Outra dificuldade 

identificada neste Plano diz respeito à maioria dos estudos partir de dados secundários ou 

corresponderem a estimativas. Assim, a carência de estudos que compreendam de modo amplo os 

setores da economia criativa obsta ao “conhecimento e [a]o reconhecimento de vocações e 

oportunidades a serem reforçadas e estimuladas por meio de políticas públicas consistentes”. O 

segundo desafio – Articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos – remete 

para a necessidade de disponibilização e acesso a recursos financeiros dos empreendimentos 

criativos. Ora, as formas de investimento em cultura necessitam de ser ampliadas, já que quase 

se reduzem atualmente aos editais públicos de fomento. Por outra parte, também as tecnologias 

sociais devem ser legitimadas e desenvolvidas, uma vez que a gestão criativa de coletivos, 

redes, organizações colaborativas e cooperativas tem se consolidado como opção da inclusão, 

inovação e sustentabilidade das ações dos setores criativos. O terceiro desafio identificado – 

Educação para competências criativas – apresenta o debate sobre a formação para o 

desenvolvimento de competências criativas. A criação destas competências não se reduz aos 

conteúdos de cariz técnico, uma vez que integra um “olhar múltiplo e transdisciplinar” que reúna 

“sensibilidade e técnica, atitudes e posturas empreendedoras, habilidades sociais e de 

comunicação, compreensão de dinâmicas sócioculturais e de mercado, análise política e 

capacidade de articulação”. Em este Plano se constata que este tipo de profissional é pouco 

encontrado no Brasil. Quanto à infraestrutura de criação, produção, distribuição/circulação e 

consumo/fruição de bens e serviços criativos – quarto desafio – há que ter em consideração que os 

setores criativos exigem políticas públicas, específicas, dada a diversidade de práticas culturais, 

processos produtivos e tecnologias utilizadas. Nesse sentido, atente-se às etapas do ciclo de criação, 

produção, distribuição ou circulação e consumo ou fruição dos diversos setores criativos para 

se entender os diferentes contextos e níveis de desenvolvimento em que se encontram. 
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Relativamente ao quinto desafio – criação/adequação de marcos legais para os setores criativos, o 

Plano da SEC dá conta da carência de marcos legais tributários, previdenciários, trabalhistas e de 

propriedade intelectual que acolham as especificidades dos projetos e profissionais criativos 

brasileiros. (BRASIL, 2011, p. 36-38) 

Para responder a estes desafios, a SEC elegeu os seguintes objetivos
2 

para a sua atuação: 

 

• “Promover a educação para as competências criativas através da qualificação de 

profissionais capacitados para a criação e gestão de empreendimentos criativos”; 

• “Gerar conhecimento e disseminar informação sobre economia criativa”; 
 

• “Conduzir e dar suporte na elaboração de políticas públicas para a potencialização e 

o desenvolvimento da economia criativa brasileira”; 

• “Articular e conduzir o processo de mapeamento da economia criativa do Brasil com 

o objetivo de identificar vocações e oportunidades de desenvolvimento local e regional”; 

• “Fomentar a identificação, a criação e o desenvolvimento de pólos criativos com o 

objetivo de  gerar e potencializar novos empreendimentos, trabalho e renda no campo 

dos setores criativos”; 

• “Promover a articulação e o fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos 

criativos”; 

• “Apoiar a alavancagem da exportação de produtos criativos”; 
 

• “Apoiar a maior circulação e distribuição de bens e serviços criativos”; 
 

• “Desconcentrar regionalmente a distribuição de recursos destinados a 

empreendimentos criativos, promovendo um maior acesso a linhas de  financiamento  

(incluindo  o microcrédito)”; 

• “Ampliar a produção, distribuição/difusão e consumo/fruição de produtos e serviços 

da economia criativa”; 

• “Promover o desenvolvimento intersetorial para a Economia Criativa”; 
 

• “Efetivar mecanismos direcionados à consolidação  institucional  de  instrumentos 

regulatórios (direitos intelectuais, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos 

tributários, direitos administrativos e constitucionais)”. (BRASIL, 2011, p. 40) 

 

                                                           
2
 Em conformidade com as diretrizes da Estratégia 4 do Plano Nacional de Cultura. 
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Conclusões 
 

O interesse das Políticas Públicas pela Economia Criativa se deu inicialmente em países 

como Austrália e Reino Unido. Contudo, rapidamente despertou interesse de outros países, uma 

vez que em momento de recessão econômica mundial, os setores criativos conseguiram taxas 

de crescimento, não só positivas mas também elevadas. Para este despertar de interesse 

mundial contribuiu os estudos de instituições como UNCTAD sobre a economia do conhecimento 

ou setores culturais. 

No Brasil, a institucionalização, em 2011, ao nível federal de uma Secretaria da Economia 

Criativa sob a tutela do Ministério da Cultura mostra o comprometimento e o interesse político em 

esta área pelo Governo da Federação. A subsequente aprovação do Plano da Secretaria da 

Economia Criativa vem revelar que se trata de medidas políticas top – down, isto é, de cima para 

baixo, pois a partir desse momento a Secretaria vai colocar nas agendas estaduais e locais a 

Economia Criativa. 

O microempreendedorismo e a formalização das atividades são dois elementos que devem 

ser levados em conta nesta área, uma vez que algumas profissões, por exemplo, ligadas à musica 

e ao artesanato atuam muitas vezes na clandestinidade. Desse modo, a Economia Criativa é 

dirigida ao microempreendedor nas áreas reconhecidas estatisticamente como criativas. Ora a 

medição estatística é uma das principais dificuldades em esta área devido à informalidade e à 

integração de bens e serviços com elementos simbólicos e culturais. Desse modo, a 

Secretaria veio definir exaustivamente os segmentos que considera criativos embora a 

criatividade possa existir em qualquer área ou segmento. 
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